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پیشگفتار اول

به نام آفریننده زیباییها

اگـر گفتـه شـود کـه نقـض حقـوق بنیادیـن بشـر در کلیـه جوامـع انسـانی و تمامی کشـورها کـم و بیش
مشـاهده میشـود ،سـخنی بـه گـزاف گفته نشـده اسـت.
هـر چنـد میـزان تخلفـات از موازین حقوق بشـر و گسـتردگی دامنـه ی آنهـا در جوامع توسـعه نیافته و در
حال توسـعه به مراتب بیشـتر از سـایر کشـورها اسـت .
نقـض حقـوق بشـر عمدتـ ًا در دو حوزه ی مهم صـورت می گیرد ،نخسـت  :در حوزه روابـط فیمابین مردم
یـک جامعـه دوم  :در حـوزه روابط بین مـردم و حکومت .
نخسـت  :از مـوارد مهـم نقض حقوق بشـر توسـط آحاد مردم نسـبت بـه یکدیگر می توان کـودک آزاری،
همسـرآزاری ،نادیـده گرفتـن حقـوق اقلیـت هـای دینـی ،مذهبی ،قومـی و  . . .توسـط برخی شـهروندان یک
جامعـه – کـه اکثریـت را تشـکیل مـی دهنـد – را نام بـرد ماننـد  :برخوردهـای تحقیرآمیزی که بعض ًا توسـط
عـده ای از شـهروندان ایرانـی با برخـی از افاغنه می شـود .
دوم  :نقـض حقـوق بشـر توسـط حکومت نسـبت به شـهروندان یک جامعه ،کـه این امر خـود در دو حوزه
ی مهـم صورت مـی گیرد :
الـف  :در حـوزه ی قانونگـذاری کـه عمدتـ ًا از طریق تصویـب قوانینی صـورت می گیرد کـه تبعیض میان
زن و مـرد یـا تبعیـض میـان اقلیـت هـای دینـی ،مذهبـی ،قومـی و یـا سیاسـی را روا مـی دارد و یـا از طریق
تصویـب قوانیـن ،آزادی هـای مختلـف مـردم را در مـوارد غیرضـروری سـلب یا محـدود می کند.
ب  :در پـاره ای از جوامـع دیـده شـده اسـت کـه قوانیـن مترقـی و متضمـن معیارهای جهانی حقوق بشـر
وجـود دارد ،ولـی عمدتـ ًا در عمـل اجرا نمی شـود و حقوق شـهروندان آن جامعه توسـط مسـئولین یـا مجریان
قانـون نادیـده گرفتـه مـی شـود و شـاهد نقـض گسـتردهی حقوق بشـر در ایـن جوامع مـی باشـیم  :از قبیل :
اعمـال شـکنجه در بازداشـت گاه هـا و یـا جلوگیـری از آزادی مطبوعات و احـزاب و غیره .
یکـی از راه هـای کاهـش آمـار تعـرض به حقوق مـردم ،آموزش اقشـار مختلف شـهروندان یـک جامعه و
آشـنایی آنـان بـا موازیـن حقوق بشـر اسـت که رسـانههای همگانـی نقش بسـیار مؤثـری را در ایـن زمینه به
عهـده دارنـد  .اختصـاص فصلـی از کتـب درسـی بـرای ترویـج و آموزش حقـوق بشـر در مدارس – بـه ویژه
در مقطـع دبیرسـتان – میتوانـد کارسـاز باشـد  .از جملـهی دیگـر راهکارهـای مؤثـر در ایـن زمینـه  :ترویـج
کتابخوانـی و انتشـار کتابهایـی بـا محتـوای حقـوق بشـری بـه زبـان سـاده و بـا تیـراژ بسـیار زیاد و بـا قیمت
مناسـب در سـطح گسـترده اسـت کـه ترجمـه اطلس حقوق بشـر به کوشـش دو نفـر از زندانیـان فرهیخته که
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افتخـار تحمـل زنـدان در کنـار آنهـا را دارم – بـا همیـن منظـور صورت گرفته اسـت .
مهم ترین ویژگی های کتاب حاضر به قرار زیر است :
-1مفاهیـم حقـوق بشـر بـه زبانـی سـاده – که بـرای همگان بـا هر سـطح معلومـات قابل فهم باشـد –
مطـرح گردیده اسـت .
 -2دسـته بنـدی مفاهیـم حقـوق بشـری بـه بخـش هـای اصلـی و تبییـن زیـر مجموعـه هـای هر یک
از بخـش هـا بـه گونـه ای کـه خواننـده مـی تواند خالصـه کتـاب و حتـی رویکـرد آن را در فهرسـت مطالب
آشـکارا دریابد .
 -3ارائـه ی آمارهـای معتبـر در زمینه ی نقض حقوق بشـر در کشـورهای مختلف با اسـتفاده از نقشـه ی
جهـان بـه منظور معرفـی مناطق بحرانـی و ارائه مثالهای روشـن در هـر مورد .
-4در ایـن اطلـس مصور نشـان داده شـده اسـت کـه حتی کشـورهایی که از نظـر نوع حکومـت ،مذهب،
موقعیـت جغرافیایـی ،وضعیـت اقتصـادی بسـیار متفـاوت هسـتند ،در مـورد حقـوق بشـر و نقض مقـررات آن،
رویکـرد مشـابهی دارند .
 -5مؤلـف ایـن اطلـس جنـاب آقـای انـدرو فـاگان بـا حفـظ بـی طرفـی نـه فقـط به نقـض حقوق بشـر
در کشـورهای توسـعه نیافتـه و یـا در حـال توسـعه پرداختـه ،بلکـه گونـه هـای مختلـف نقض حقوق بشـر در
کشـورهای توسـعه یافتـه را نیـز مـورد مدا ّقه قـرار داده اسـت .
 -6علاوه بـر نمایـش زیبـای گرافیکـی آمار ،بـا ارائه تصاویـر گوناگون و ذکـر تاریخچـه ای در خصوص
اهـم موضوعـات ماننـد نسـل کشـی هـای متعدد قرن بیسـتم تالش شـده تا شـمایی کلـی از وضعیـت حقوق
بشـر در جهـان را بـه خواننده ارائـه دهد .
در پایـان ضمـن قدردانـی از زحمـات مترجمیـن محتـرم که وقـت گرانبهای خـود را در زنـدان – علیرغم
همـه ی مشـکالت – صـرف برگـردان ایـن اطلـس از انگلیسـی بـه فارسـی نمودنـد و تشـکر از هـر خواننده
ای کـه زحمـت مطالعـه ی ایـن کتـاب را تحمـل مـی کند و همـه ی کسـانی که بـه موازین حقوق بشـر باور
دارنـد – بـه ویـژه هموطنـان گرامـی – توصیه مـی نمایم که بـرای فردایی بهتر ،در ترویج حقوق بشـر کوشـا
باشند .
بـه امیـد آینـده ای زیباتـر و زندگـی بهتـر بـرای همـه ی سـاکنین این کـره خاکی بـه ویـژه ایرانیانی که
همچـون نیـاکان خـود در سـاختن اکنـون و آینـده ی خـود و نسـل های آتی کوشـا هسـتند .
عبدالفتاح سلطانی (وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر)
بند  350زندان اوین  /27 -اسفند  1391خورشیدی
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پیشگفتار
نقـض حقـوق و آزادی هـای افـراد هـر روزه آشـکارتر مـی شـود و توجـه جهانـی بـه حقوق بشـر متمرکزتر شـده
اسـت  .همچنـان ،مـوارد بیشـتری از نقـض شـدید حقـوق بشـر نمایان می شـود و در سـالیان اخیر سـرکوب گـر ترین
حکومـت هـا سـرنگون شـده انـد .بسـیاری از ما هـم اکنون تحـت نظام دموکراسـی زندگی مـی کنیم و حداقـل در حد
نظـری آزادیـم تـا از حمایـت و حراسـتی کـه بـا تصویـب معاهـده های حیاتـی و سرنوشـت سـاز حقوق بشـری تامین
شـده برخوردار باشـیم .
علیرغـم ایـن پیشـرفت ،هنـوز در عصـری زندگی مـی کنیم که سیاسـتمداران (و رسـانه هـا) اغلب عبـارت امنیت
را در کنـار دفـاع نظامـی و یـا دسـتاوردهای پنهـان جاسوسـی قـرار مـی دهنـد ایـن روند در حال گسـترش اسـت چرا
کـه سیاسـتمداران همـواره در فکـر تهدیـدات متحمـل بعـدی و اسـتقرار موانعی بـرای جلوگیـری از عملیـات مجرمان
هسـتند :چندیـن نفـر در بلمارش 1زندانی میشـوند و یا نوعی اسـتراتژی پیشـگیرانه هر مسـلمانی را کـه در مورد جهاد
صحبـت مـی کنـد مـورد هـدف قـرار میدهـد و یـا اگـر آمریکایـی باشـیم 779 ،نفـر را در خلیـج گوانتانامو بـه صورت
غیرقانونـی زندانـی مـی کنیـم زندانـی هـا را در بگـرام و ابوغریـب مورد سـوء اسـتفاده قـرار می دهیـم و یا افـراد را به
مصـر یـا مراکـش می فرسـتیم تا برای اسـتخراج سـریعتر اطالعـات تحت بازجویـی های قرون وسـطایی قـرار گیرند.
سیاسـتمداران بـا نگاهـی ایـن چنیـن جـدی و قاطعانه بر جرائـم فرضی آینـده ،مسـئله ای بزرگتر را از یـاد برده اند
کـه وظیفـه آنهـا در نهایـت ایمـن تـر کـردن جامعه اسـت سیاسـت های مسـتبدانه و کوتـه بینانه بـه ندرت بـه اهداف
مـورد نظـر خـود -حتـی اندک  -می رسـند .در واقع ،شـگردهای ارتجاعی اغلب باعث شـعله ور شـدن جامعـه ی مورد
نظـر شـده و بسـیاری از افـراد بـی تفـاوت و یا خامـوش را به خشـم آورده و حس عمومی ارزشـمندی را کـه در جنایات
انبوهـی همچـون  11سـپتامبر  2001بـه وجـود آمـده از بیـن می برد بـه گفته ی یکی از مأموران سـیا در سـال ،2004
بـه ازای هـر زندانـی نگهـداری شـده در گوانتانامو ،ده نفر دیگر را برای آسـیب رسـاندن به خودمـان برانگیختهایم (چند
سـال دیگـر بـدون شـک وی رقـم خـود را باالتر نیز خواهـد برد) در نهایـت ،این کار ،هـم در داخل آمریـکا و هم خارج
از آن ،جامعـه را ناامنتـر کرده اسـت .
حـال چگونـه یـک سیاسـتمدار مسـئول -و یـا روزنامـه نـگار -می توانـد جامعـه ی امنتری ایجـاد کنـد؟ زمانیکه
بپذیریـم از بیـن بـردن آزادی هایمـان بـه طـرز آشـکاری غیرسـازنده اسـت ،میتوانیـم دنبـال راه حـل هـای دیگـری
باشیم.
مـا بایـد بپذیریـم کـه هـدف قانـون اساسـ ًا دفـاع از کسـانی اسـت کـه بیـش از همـه محتـاج حمایت هسـتند در
حالـی کـه ایـن مسـاله بـه وضـوح کـودکان را که هـم از لحاظ جسـمی و هـم از لحـاظ روحی آسـیب پذیرترنـد در بر
میگیـرد ،بزرگسـاالن آسـیب پذیری را نیز شـامل می شـود که توسـط اکثریـت نادیده گرفته شـده اند :آنها مـی توانند
مسـلمانانی باشـند کـه در سـال  2002در گوانتانامـو بودنـد؛ مـی تواننـد اویغورهایی باشـند کـه در چین امروز سـاکنند؛
میتواننـد پناهجویانـی باشـند کـه در اسـترالیا هسـتند و یـا هر چند مناقشـه آمیـز ،کودک آزارانی باشـند کـه در بریتانیا
و آمریـکا سـاکنند  .کلمـه تعصـب از ریشـه ای التیـن بـه معنی پیـش داوری مـی آید ،به مفهـوم نتیجه گیـری بدون
در نظـر گرفتـن واقعیـات .هـدف حقـوق بشـر کسـب اطمینان از نـگاه به عنوان یک انسـان به هر کسـی اسـت که در
مظـان ایـن تعصـب 2قـرار می گیـرد و جلوگیری از پایمال شـدن حقوق آنها توسـط توده گرایی اکثریت سـاالر 3اسـت،
ایـن مسـئله بایـد هـدف محـوری دولـت ها باشـد ،چرا کـه وقتـی دولتی درسـت رفتـار کند ،شـانس اسـتقرار جامعهی
مناسـب را بـه باالتریـن حد میرسـاند .
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ایـن کتـاب یادداشـت مغتنمـی بـر موضوعـات در معـرض خطـر اسـت .همچنـان کـه جهانی شـدن به نمـادی در
دنیـای کاپیتالیسـم تبدیـل مـی شـود ،در دنیای حقوق بشـر نیز به همین صورت اسـت و عبارت درسـت این اسـت که:
در حالیکـه حقـوق اساسـی یـا قانونـی بـه گروهـی خـاص محدود می شـود و یـا در حالیکه ملـت ها ممکن اسـت فقط
عالقـه منـد بـه موضوعات شـهروندان خود باشـند ،حقوق بشـر بـه صورت گویایـی متعلق بـه تمام افراد اسـت .جنبش
حقـوق بشـر در راهپیمایـی هـا ،نامـه هـای دادخواهی ،فعالیـت های تبلیغاتـی ،وبالگ نویسـی و بسـیاری فعالیت های
دیگـر آنچنـان انرژیـی را بـرای تغییـر آزاد کـرده کـه نمـی تواند مورد چشـم پوشـی قـرار گیرد نام آنگ سـان سـوچی
بـا مبـارزه بـرای دموکراسـی در برمـه مترادف شـده و نام شـیرین عبـادی معادل مبـارزه بـرای برابری حقـوق زنان در
ایـران ،همچنانکـه مبـارزه بـرای لغـو حکـم اعـدام روز بـه روز قویتـر میشـود .یکـی از مزایـای نقشـه هایـی که در
ایـن اطلـس اسـتفاده شـده ایـن اسـت که خواننـده به اندیشـیدن دربـاره ی کشـورهایی کـه اخیـراً در صدر اخبـار قرار
نگرفتهانـد تشـویق شـود و نتایـج غیرمنتظـرهای را بـا مقایسـهی کشـورهای مناطق مختلف جهـان اسـتخراج نماید به
عنوان مثال بسـیاری از خوانندگان شـگفت زده خواهند شـد که آمریکا و ایران غالب ًا در دسـته بندی سیاسـی مشـابهی
قـرار میگیرنـد البتـه مـا هرگـز نمـی توانیم از شـرایط موجود آسـوده خاطر و خشـنود باشـیم بـه عنوان مثـال علیرغم
تصویـب معاهـده منـع شـکنجه 4توسـط بیـش از  145کشـور ،با مـواردی کـه از آذربایجان گرفته تـا برزیـل و از اریتره
گرفتـه تـا مولدوای دریافت و مسـتند شـده ،شـکنجه همچنان شـایع اسـت .هـر چند که خانـواده ی ملل متمـدن در رد
شـکنجه هماهنـگ بـه نظـر میرسـند ،دهـه ی اول قـرن  21شـاهد آمریکایی بـود که با توسـل به آنچه جـورج بوش
بـا حسـن تعبیـر فنـون اصالح شـده بازجویـی 5نامید اعمالـی را انجام داد کـه تفتیش عقاید اسـپانیایی با تشـریح آن با
شـکنجه آب 6یـا غـرق کـردن مصنوعی خوانـدن آن صادق تـر بود .
الگـوی فراتـر از  50سـال اخیـر مجموعـه ی در حـال گسترشـی از حقوق بنیادی بشـر اسـت که هم اکنون شـامل
حـق برخـورداری از باالتریـن اسـتاندارد در بهداشـت و سلامت جسـمی و روحـی ،آمـوزش مقدماتـی و حقـوق بشـر
پذیرفتـه شـدهی آزادی بیـان ،اجتماعـات و مذهـب و حـق زندانی نشـدن بـدون محاکمه و شـکنجه میشـود .آیندهی
همگـی مـا بـه پشـتیبانی از حقـوق بشـر ،نـه فقط در کشـور خودمـان بلکـه در تمامی کشـورهای دیگر جهان بسـتگی
دارد و ایـن کتـاب منبـع مناسـبی اسـت برای تمامی کسـانی که در جسـت و جـوی درک تغییرات خطیردر حال شـکل
گیـری و چالشهـای باقـی مانده هسـتند .
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مقدمه
بیـش از  60سـال از انتشـار اعالمیـه ی جهانـی حقـوق بشـر 7میگـذرد .اعالمیـهای کـه در آن زمـان پایهگذاری
شـده امـروزه بـه عنـوان مهمترین نقطه ی عطف در توسـعه ی جنبش نوین حقوق بشـر به شـمار می رود .نویسـندگان
ایـن اعالمیـه در صـدد ترسـیم مرز اخالقی روشـنی میان ظرفیت انسـان در ارتکاب بـه اعمال غیرانسـانی برنامه ریزی
شـده و توانایـی مـا در شناسـایی تبعیـت از شـرایط اساسـی بـرای نمایـش و درک انسـانیت خویـش بـوده انـد .حاصل
ایـن کار  30مـاده ی جداگانـه بـود کـه در کنـار یکدیگر زمینه هایی از حیات بشـری را که شایسـته ی حراسـت اسـت.
از حـق رهایـی از شـکنجه گرفتـه تـا حـق دریافـت تامیـن اجتماعـی را شناسـایی و در بر میگیـرد .اعالمیـهی جهانی
مـواردی را بـه عنـوان حقـوق اولیـه و اساسـی نیز تصریح کرده اسـت که به عنـوان مثـال عبارتند از  :حـق برخورداری
از دادرسـی عادالنـه ،حـق مشـارکت در امور سیاسـی یک جامعـه ،حق آزادی مذهبـی و وجدانی (عقیدتـی) ،حق ازدواج
بـا فـرد دلخـواه ،حـق برخـورداری از آمـوزش ابتدایـی رایـگان ،حـق برخـورداری از مـواد غذایـی و ارزش غذایی کافی
و حتـی حـق مشـارکت در امـور فرهنگـی یـک جامعـه .در اصـل ،ایـن اعالمیـه در صـدد پایه گـذاری مجموعـه ای از
تضمیـن هـای اخالقـی بـرای حمایـت از شـأن و منزلـت و ارزش اخالقی تـک تک افراد اسـت که شـاید تدوین کننده
ی خصایـص انسـانی بـه نظـر برسـد  .این اعالمیه سـندی اسـت کـه انگیزهی اصلـی آن جلوگیـری از ممانعـت از هر
حرکـت برنامهریزی شـده ی غیرانسـانی اسـت .
از زمـان انتشـار اعالمیـه ی جهانـی حقـوق بشـر ،رشـد فزاینـده ای در آنچـه که امـروزه به
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر
عنـوان زیرسـاخت جهانـی حقـوق بشـر شـناخته مـی شـود وجـود داشـته اسـت .برجسـته تریـن
در نظــر دارد مجموعــهای از
شـاخص در این پیشـرفت را می توان در تشـکیل شـاکلهای جهانی از قوانین حقوق بشـر یافت با
تضمینهــای اخالقــی را بــرای
اتخـاذ اعالمیـه ی جهانـی به عنوان سـنگ بنای اصلـی مجموعـه ای از میثاق های بیـن المللی،
حمایــت از کرامــت و ارزش
پیمـان هـا ،معاهـدات ،پروتکل هـا و دیگر ابزارهای حقوق بشـری ،امـروزه گسـتره ی همه جانبه
اخالقــی نــوع بشــر وضــع نمایــد .
ای از فعالیـت هـای بشـری را پوشـش مـی دهـد .قوانیـن بیـن المللـی حقوق بشـر بـه حمایت و
پشـتیبانی از حقـوق بشـر تـک تـک افـراد مـی پردازنـد کـه از طریـق ایجـاد و وضـع وظایـف و
الزاماتـی هـم در جهـت پرهیـز از انجـام اعمال و شـرایطی اسـت کـه موجب تضعیف حقوق بشـر
مـی شـود و هـم در جهـت اسـتقرار و حمایـت فعاالنـه از اعمـال و موقعیت هایی اسـت که بـرای برخـورداری از حقوق
بشـر ضـروری هسـتند .حقـوق بشـر به طور مشـخص دربـاره ی ارتبـاط با تکالیـف مسـاوی صحبت می کنـد هر چند
هـدف نهایـی حقـوق بشـر حمایـت و پشـتیبانی از تک تک انسـانها اسـت ،وظیفـه ی برقراری شـرایط ضـروری برای
احقـاق ایـن هـدف بـه طـور خـاص بـر عهـده ی دولـت ها اسـت دالیـل موجـه تاریخـی و عملی بـرای ایـن ترتیبات
وجـود دارد .اعالمیـه ی جهانـی واکنشـی در مقابـل فجایـع صـورت پذیرفته توسـط دولتها طی نیمه ی نخسـت قرن
بیسـتم – بـه ویـژه جنایـت هولوکاسـت توسـط آلمانهـای نـازی – بوده اسـت هر چنـد دولـت را عالوه بر ایـن که می
تـوان بـه عنـوان محتمـل تریـن پایمـال کننـده ی حقوق بشـر قلمـداد کـرد ،در عیـن حال مسـوول اصلـی حفاظت و
ارتقـاء حقـوق بشـر هـم از طریـق فعالیـت ها و تدابیـر یک جانبـه و هم زمان چنـد جانبه بـا دیگر دولت هاسـت .اغلب
دولـت هـای مسـتقل دنیـا حقوق بشـر را – با درجـات متفاوتی بـه عنوان قانونـی بین المللی به رسـمیت شـناخته اند .
فراسوی مرزهای ملی :

تدویـن حقوقـی و قانونـی روح اخالقـی اعالمیـه ی جهانـی بـه تنهایـی و به طـور کامل حقوق بشـر را بـه عنوان
پدیـده ای جهانـی مـورد بررسـی قـرار نمـی دهـد ،و ورای حـوزه ی کام ً
ال حقوقـی ،حقوق بشـر در چارچـوب فضاهای
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مدنـی و سیاسـی نیـز بـه درجـه ای از شـناخت و نفـوذ دسـت یافتـه اسـت .اگـر چـه حقـوق بشـر در مقایسـه بـا دیگر
بخشهـای هـم ارز قانونی ،آشـکار و فراگیر نیسـت ،قلمرو اجتماعی و سیاسـی .حقوق بشـر شـامل سـازمان ها ،احزاب
سیاسـی ،شـبکه هـا و افـرادی می شـود کـه خود را متعهـد به حمایت و پشـتیبانی از حقوق بشـر در موقعیـت هایی می
داننـد کـه یـا قوانیـن حقوق بشـری وجـود نـدارد و یا قوانیـن بین المللـی به تصویب رسـیده منتهـا هنوز بـه مرحله ی
اجـرا درنیامـده اسـت در واقـع ،تا حدی محتمل اسـت کـه این حوزه حقـوق بشـر از محدودیت قوانین
ناشـی شـده باشـد بـا ایـن همـه هـر چند تصویـب قسـمت هایـی از قوانیـن بیـن المللی حقوق بشـر
حقـوق بشـر بـه پدیـدهای
ً
عملا اجـرای فعاالنه موارد تصویب شـده
بـرای دولـت – ملـت ها نسـبت ًا سـاده به نظر می رسـد ،اما
جهانـی تبدیل شـده اسـت .
نیازمنـد حرکتـی فراتـر از ژسـت اظهار نظر رسـمی اسـت .مدافعان حقوق بشـر در حوزه ی سیاسـی و
اجتماعـی مشـخص ًا بـه دنبـال ارتقـاء آگاهی دربـاره اقدامات و شـرایطی هسـتند که مفاد به رسـمیت
شـناخته شـده ی قوانیـن حقـوق بشـر را نقـض مـی کننـد و یـا در جهت نشـان دادن موقعیـت هایی
هسـتند کـه هنـوز چنیـن قوانینـی مقـرر نشـده اسـت .مدافعان حقـوق بشـر از طریق ایـن فعالیت هـا و اعمـال نفوذها
از طریـق اسـتفاده از سیاسـت و کنـش هـای هماهنـگ جامعـه ی مدنـی ،در صـدد آنند کـه از موارد نقض حقوق بشـر
جلوگیـری نمایند .
قلمـرو سیاسـی و اجتماعـی زیربنای حقوق بشـر از مرزهای ملی فراتـر می رود به عنوان مثال عملکرد سـازمانهایی
از قبیـل عفـو بیـن المللـی و دیـده بـان حقوق بشـر که در جهـت مقابله با نقض حقوق بشـر هم در کشـورهای توسـعه
یافتـه و هـم در حـال توسـعه فعالیـت مـی نماینـد .هر چند ،به درسـتی مـی توان گفـت که این فضـا بیشـتر در جوامع
لیبـرال – دموکراتیـک توسـعه یافتـه ،یافـت می شـود ،به رغم اطالعـات و تحلیلهایی کـه در این کتاب آمـده می توان
دریافـت کـه تمامـی کشـورها بـه گونه ای حقوق بشـر را نقض می کننـد  .برخی دولتهـا به ندرت و به صـورت موردی
و برخـی دیگـر بـه صـورت هماهنـگ و برنامـه ریزی شـده حقـوق بشـر را نقض می کننـد آنچه بایـد انجام شـود پیدا
کردن سـازمانها و مدافعان حقوق بشـر در کشـورهای دسـته دوم اسـت زیرا که در کشـورهای دسـته اول موارد زیادی
فعـال هسـتند ایـن تفـاوت بدون شـک تا حدودی بـه خاطر خطـرات و موانع گوناگونی اسـت کـه مدافعان حقوق بشـر
در جریـان حرکـت بـه دنبـال اهـداف مدنی و سیاسـی بـا آن مواجه می شـوند .حتی برای برخـی از آنها دفـاع از حقوق
بشـر مسـئله مرگ و زندگی اسـت .
حقـوق بشـر بـه پدیـده ای جهانی تبدیل شـده اسـت به سـبب اینکه ،امـروزه زبان حقوق بشـر به مولفـه ی اصلی
بسـیاری از مبـارزات مـردم بـرای عدالت ،تبدیل شـده اسـت .در واقع ،امروزه حقوق بشـر برای بسـیاری از افراد مترادف
عدالـت حقوقـی ،سیاسـی ،اجتماعـی و حتـی اقتصـادی اسـت حقوق بشـر ابـزاری را فراهم مـی آورد که به واسـطه ی
آنهـا بتوانیـم بـدون در نظـر گرفتـن ملیـت ،طبقـه ،اعتقاد ،جنسـیت ،قومیت و حتـی وابسـتگی هـای ایدئولوژیک برای
غلبـه بـر ظلـم و تبعیـض گام برداریـم حقوق بشـر که صرف ًا به واسـطه ی انسـان بـودن ،به تمامـی انسـانها تعلق دارد،
نویـد بخـش غلبـه بـر موانـع و مرزبنـدی هایـی اسـت کـه باعث جدایـی مـا از یکدیگر مـی شـود .از آنجایی کـه زبان
حقـوق بشـر آشـکارا ،قاطعانـه اسـت ،تلاش بـرای ارائه ی شـفاف و شناسـایی دالیـل تعهد بـه حقوق بشـر مباحث و
سـواالت جالـب توجهـی را ایجـاد میکند .
اثبات بر حق بودن حقوق بشر :

تعـداد اندکـی بـه دنبـال زیـر سـوال بـردن جنبه ی غیراخالقی نسـل کشـی یا شـکنجه هسـتند .همچنیـن اغلب
مـردم معتقـد هسـتند کـه گرفتـن زندگـی یـک انسـان بی گنـاه اساسـ ًا هیچ وقـت نمی توانـد توجیهی داشـته باشـد.
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اغلـب افـراد بـه دلیـل اینکـه حقوق بشـر به عنـوان ابـزاری ،از بشـریت در مقابـل برخی اشـتباهات حفاظت مـی کند،
آن را محـق مـی داننـد ،در ایـن مـوارد بـه نظر می رسـد که صحبت بیشـتر بـرای توجیه حقوق بشـر ،مورد نیاز نباشـد
هـر چنـد توسـل بـه چنین حـس اخالقـی مقبولی نمـی تواند بـه ضمانت هـای الزم بـرای تمامـی تعهدات منـدرج در
اعالمیـه ی جهانـی حقـوق بشـر قابـل تعمیم باشـد .همه بـر این باور نیسـتند کـه حقوق بشـر برای مـواردی همچون
مبـارزه علیـه نژادپرسـتی و تبعیـض جنسـیتی مـورد اسـتفاده قرار گیرد .مـواردی که برخـی از ما ممکن اسـت به عنوان
اشـکال غیرموجـه تبعیـض و نابرابـری بخوانیـم ،برخـی دیگـر ممکـن اسـت از آن به عنـوان ویژگی هـای اصلی آداب
و رسـوم ،عقایـد مذهبـی یـا فرهنگـی خویش دفـاع نماینـد؛ همانگونه که بعضی آداب و رسـوم ممکن اسـت از سـوی
ً
کاملا نمایـان گـر آزادی هنـری و یـا آزادی عقیـده باشـند ،ممکن اسـت از سـوی بعضی افـراد دیگر بنا
برخـی افـراد
بـه توجیهـات اخالقـی ،محکـوم شـوند به عنوان مثـال مـوردی را در نظر بگیرید که در آن از یک سـو افرادی خواسـتار
سانسـور تولیـدات نمایشـی در زمینـه هایـی باشـند کـه از نظـر آنهـا درون مایـه هـای کفـر آمیـز و یـا توهیـن آمیز به
اعتقاداتشـان را داشـته باشـد و ازسـوی دیگـر افـرادی که از این نوع نمایشـها به عنـوان تولیدات مشـروع و قانونی بهتر
دفـاع مـی کننـد .یـک مثـال مورد مناقشـه ی دیگـر جدال آشـکار بین مدافعـان حقوق بشـر و رژیم هایی اسـت که در
قوانیـن و پیمـان هـای خود علیـه زنـان تبعیض قائل میشـوند .
مقبولیـت و توجیـه حقـوق بشـر مسـتلزم تعیین شـالوده هـای حقوق بشـر و محـدوده ی اعمال آن اسـت .یکی از
بزرگتریـن نقـاط قـوت حقوق بشـر علیرغم جوامع مختلف و ناهمگون بشـری سـامانه اعتقاد اخالقی فراگیر و مشـترک
بیـن همـه ی آن هاسـت .هرچنـد ،چنین توسـلی بـه درک و فهم مشـترک و همگانی ،خـود یکی از موانـع اصلی برای
هرگونـه تالشـی در جهـت قبوالنـدن خردورزانـه هر نوع تعهد به حقوق بشـر اسـت ،متوسـل شـدن صرف بـه عقاید و
آداب موجـود افـراد ،توانایـی الزم بـرای دسـتیابی بـه مقبولیتی قابل دفـاع از حقوق بشـر را فراهم نخواهـد آورد؛ تامین
چنیـن مقبولیتـی در صورتیکـه قرار باشـد قـدرت هرگونه تعهدی بـه حقوق بشـر از طریق آنچه
اکثریـت بـه آن اعتقـاد دارنـد و یا آنچه شـکل دهنـدگان قدرتمند افـکار عمومی در تالشـند به
برجســته تریــن ارزش هــا و
عنـوان واقعیـت معرفـی نماینـد به دسـت نیایـد ،همچنان ضـروری به نظـر می رسـد .در اغلب
آرمانهــا در اهــداف حقــوق
اقلیـت ها ،مخالفان سیاسـی یا افراد نسـبت ًا
مـوارد ،فعالیـت هـای تبلیغاتی حقوق بشـری توسـط ّ
بشــر ،کرامــت انســانی ،آزادی
بـی قدرتـی بـه نـام ارزش هـا و آرمـان های انسـانی صـورت مـی پذیرد کـه به نظر می رسـد
فردی و برابری مشــخص اســت .
بیشـتر در جهـت ارتقـاء منافـع جزئی و محدود اسـت  .مقبولیت حقوق بشـر مسـتلزم سـر و کار
داشـتن بـا ارزش هـا و آرمان هاسـت برجسـته تریـن آرمان هـا و ارزش ها برای اهـداف حقوق
بشـری ،کرامـت بشـری ،آزادی فـردی و برابـری شـخصی اسـت این ها سـه گانه ی سـکوالر
بدنـه ی حقـوق بشـر اسـت کرامـت ،آزادی و برابـری بـه صراحـت در اعالمیـه ی جهانـی حقوق بشـر آمده اسـت این
سـه از مـوارد برجسـته در بحـث هایی اسـت که توسـط نظریه پردازان متعـدد در مورد توجیـه تعهد به حقوق بشـر ارائه
شـده اسـت .هـر کدام از ایـن آرمان هـا از ویژگی های دیرین بسـیاری از دیدگاههـای مذهبی و جهان اخالق ًا سـکوالر
بـوده و هسـت .در ایـن حـد ،نظریـه پردازان حقوق بشـر جنـگ افزار اخالقـی دیگـران را در تالش ویژه شـان برای به
تصویـر کشـیدن قـدرت و اعتبـار اخالقـی حقوق بشـر برگزیـده و اتخاذ کرده انـد هر کـدام از این ارزش هـا و آرمانها
مفهومـ ًا پیچیـده انـد و تحلیـل و بحث هـای فراوانی را بـه خود اختصـاص داده اند .
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در دکتریـن حقـوق بشـر ،کرامـت ،آزادی و برابـری پایـه ی تمام ادعاهای بشـر برای حقوق بشـر اسـت و همزمان
تعییـن حـوزه ی چنیـن ادعاهایـی را فراهـم مـی کنـد بنابرایـن ،گفته می شـود که مـا حقوق بشـر را به خاطـر کرامت
فطـری مـان دارا هسـتیم .هر انسـانی مسـتقل از جایگاه و دسـتاوردهای اجتماعی ،سیاسـی و اقتصـادی جایگاه اخالقی
خـود را دارد و شایسـته ی حقـوق خـود اسـت  .کرامت فطری ارزشـی اسـت کـه نمی تواند بـه طور متمایـزی تعیین یا
توزیـع شـود و مـا همگـی آن را دارا هسـتیم و به میزان برابـر با دیگران ظرفیـت دارا بودن حق انتخاب آزاد نیز بخشـی
از حقـوق بشـر اسـت کـه نظریـه پـردازان آن را از بخـش هـای اصلی اعمال انسـانی مـی دانند .مـا انسـانها موجودات
پیـرو غریـزه نیسـتیم و اعمـال مـا به طـور کامل توسـط وراثت ژنتیکـی مان تعییـن نمی شـود ،بلکه از طریق اسـتفاده
از منطـق ،در مـورد نحـوه ی گـذران زندگـی مان انتخـاب هایی را انجام مـی دهیم .
مـواد حقـوق بشـری متعـددی سـعی دارد تـا از ایـن ظرفیـت حـق انتخـاب از طریـق
پاسـداری و ارتقـاء آزادی هـای مدنـی و سیاسـی همانند :حـق رأی ،حق اجتماع بـا دیگران و
ادعاهــا :حقــوق بشــر هیــچ
حـق ازدواج کـردن (و حـق ازدواج نکـردن) با همسـر مـورد انتخاب خـود ،حمایت کنـد .مواد
ابــزاری را بــه افــراد بــرای
دیگـر حقـوق بشـر بـا پایـه ریزی شـرایط مطلـوب بر ایـن هدف اسـتوارند کـه انسـانها را از
اعمــال اراده شــان در مقابــل
آثـار سیسـتماتیک فقـر مطلـق ،سـوء تغذیـه ،گرسـنگی شـدید و بیماریهای مزمـن محافظت
دیگــران فراهــم نمیکنــد .
نماینـد هـر کـدام از این حقوق بشـر بنیادی در نهایت اسـاس خود را از تعهد بـه آرمان آزادی
فـردی بـه عنوان یـک ارزش اخالقی و یکـی از ویژگی های اساسـی انسـان ،دارد .برای پایه
گـذاری هـر سیسـتم قانونـی یا سیاسـی بـر اسـاس آزادی فـردی برای همـگان اساسـ ًا الزم
اسـت کـه قیـد و شـرط برابـری در تعییـن دامنـه ی مشـروع آزادی هر فـردی در نظـر گرفته شـود ناکامـی در این کار
ممکـن اسـت بـه سـوء اسـتفاده ی بعضـی افراد برای اسـتثمار یا سـرکوب دیگـران منجر شـود .آرمان برابری ،سـهمی
حیاتـی در دکتریـن حقـوق بشـر از طریـق الزامـی دارد کـه بـر اسـاس آن بـه تمام انسـان هـا ارزش اخالقـی و قانونی
برابـر مـی دهـد ایـن مسـئله با ایجـاد قوانیـن و مقرراتی که در صـدد پاسـداری و ارتقا یا احقـاق آزادی برابر تمـام افراد
اسـت ،از این نیـز فراتر مـی رود .
حقـوق بشـر اعمـال اراده ی یـک فـرد در مقابـل فرد دیگـر را توجیه نمی کند .حقوق بشـر به هیچ جنبش سیاسـی
حـق اسـتفاده از آزادی بیـان را بـرای تبلیـغ اهـداف سیاسـی مبتنی بـر دکترین آشـکار نژاد پرسـتانه که به دنبـال انکار
جایـگاه اخالقـی گـروه قومـی یـا نـژادی خاصی اسـت ،نمـی دهـد .دکترین حقـوق بشـر از طریـق ادغام آرمـان های
آزادی فـردی و برابـری شـخصی درصدد آن اسـت که دامنه ی مشـروع احقـاق آزادی فردی را همزمان که هر انسـانی
را ملـزم بـه احتـرام بـه حقـوق آزادی برابـر تمام انسـان ها می کند ،ترسـیم نمایـد .در ابتدا ایـن حقـوق و مطالبات قویا
در میـان افـرادی کـه در یـک جامعـه ی سیاسـی هسـتند اعمـال مـی شـود ،اما منطـق بحـث در نهایت تعمیـم آن به
تمـام انسـانها در هـر جایی از جهان اسـت .
درخواسـت پیوسـته ،اعتبـار و قـدرت اخالقی حقوق بشـر به پایبندی مداوم و گسـترده ی آرمانهـای بنیادی کرامت،
آزادی و برابـری بسـتگی دارد .اگـر اغلـب جوامـع بشـری از حمایـت و تایید این آرمان هـا و ارزش ها بازایسـتند ،قدرت
اخالقـی و مشـروعیت حقـوق بشـر بـه شـدت نادیده گرفته خواهد شـد .بسـیاری از دولت هـا همچنان بـه نقض حقوق
بشـر شـهروندان خـود در قسـمت هـای مختلف جهان ادامه مـی دهند بعضی ایـن کار را به صورت سیاسـتی هماهنگ،
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برنامـه ریـزی شـده و عمـدی انجـام مـی دهنـد ،بعضـی دیگـر نیـز آن را از طریـق نادیـده گرفتـن و یـا به علـت نبود
نگرانـی دنبـال مـی کننـد .احتمـال دخالت بعضی دولت ها برای پاسـداری از حقوق بشـر  -بیشـتر با ظاهـری در جهت
اقـدام بـه حقـوق بشـر -بـه شـدت تحت تاثیـر محاسـبات عمـل گرایانه در جهـت منافـع ملی که بـه دو رویی آشـکار
در بدتریـن حالـت و یـا تناقـض صـرف و ناسـازگاری در بهتریـن حالـت منجر می شـود .عالوه بـر دولت هـا و نهادها ،
عواملـی نیـز بـه طـور فزاینـده ای شناسـایی شـده اند کـه به نقض حقوق بشـر در جوامع بشـری تا شـرکت هـای چند
ملیتـی مشـغولند .در مقابـل تاییـد و حمایـت گسـترده ی روح حقـوق بشـر ،همچنان نقض آن بـه طور فراگیـری ادامه
دارد ،هـر چنـد ایـن حقیقـت کـه ایـن اعمـال بـه آن صورت منفی شـناخته می شـود و مـورد محکومیـت و انتقـاد قرار
میگیرنـد خـود گویـای اعتبـار و قدرت اخالقی حقوق بشـر اسـت .
انتقاد از حقوق بشر جهانی:

برخـی بـر ایـن باورنـد که آرمان هـای ،آزادی فردی و برابری شـخصی از اعتبـار جهانی برخوردار نیسـتند و تالش
در راسـتای گسـترش ایـن ارزش هـا بخشـی از تالش هـای ادامـه دار جوامع غربی در جهـت هدایت باقی کشـورهای
دنیـا بـه سـوی ارزش هـا و آرمان هایی اسـت کـه تحت پشـتیبانی (اگر چه نه همیشـه) جوامـع لیبـرال -دموکرات می
باشـد  .گروههـا و جوامـع گوناگـون بشـری سیسـتم های اعتقـادی – اخالقـی متفاوتی را تولیـد و پشـتیبانی می کنند.
دالیـل قاطعـی وجـود نـدارد کـه یـک نمونه خاص سیسـتم اعتقـادی برای اعمـال بر همـگان ،موجه و درسـت در نظر
گرفتـه شـود  .ایـن نوع انتقـاد مخصوص ًا در جهـت ارزیابی امور فرهنگی اجتماعی اسـت که آرمانهای آزادی شـخصی و
برابـری فـردی را نقـض مـی کند .در این مـورد حقوق زنان و اقلیت های جنسـی به طور خاص مسـئله آفرین هسـتند.
اعمـال و سـنتهای آمرانـه ی اجتماعـی بـر این اسـاس که معاهـدات اجتماعـی هیچ دفاعـی در برابر نقض حقوق بشـر
ارائـه نمـی کننـد ،از سـوی مدافعان حقوق بشـر محکوم شـده اسـت در ایـن گونه مـوارد ،برخی مبارزات حقوق بشـری
تحـت عنـوان نوعـی امپریالیسـم فرهنگـی محکـوم شـده انـد .بـا ایـن وجـود ،ما حـق داریم کـه از خـود بپرسـیم ،در
نهایـت چـه کسـی از تـداوم تبعیـض و نابرابـری ،بهـره مند می شـود؟ بررسـی دقیـق تر زندگـی و نظرات کسـانی که
در میـان برخـی جوامـع ایـن چنیـن محکـوم بـه تحمـل شـرایط پاییـن اجتماعـی شـده اند ،نشـان مـی دهد کـه همه
ی اعضـای جامعـه بـا بـه کارگیـری حقـوق بشـر بـه عنون ابـزاری ،نه بـرای اعمـال آرمان هـا و ارزش هـای تحمیلی
خارجـی بلکـه بـرای حراسـت از افـراد آسـیب پذیر ،مخالف نیسـتند ،مبـارزات حقوق بشـر در زمینه هـای مختلفی مورد
انتقـاد رای دهنـدگان جوامـع جاافتـاده لیبرال دموکراسـی قرار داشـته اسـت .نگران کننـده ترین حوزه ،این تلقی اسـت
کـه پایبنـدی بـه حقـوق بشـر ،دسـت و پـای دولتهـا و نیروهـای امنیتـی را در تلاش بـرای جلوگیـری از جنایت های
تروریسـتی مـی بنـدد شـالوده ی بحـث را ایـن پیـش فرض می سـازد که حقوق بشـر ،آنچنـان که اعالمیـه ی جهانی
حقـوق بشـر بیـان مـی کنـد ،چیزی نیسـت کـه هر انسـانی صرفـ ًا به دلیـل انسـان بـودن از آنها برخـودار باشـد ،بلکه
بایـد بـا افرادی سـازگار باشـد که حاضـر به پذیـرش و احترام به حقوق اساسـی دیگران بـه عنوان پایـه ای ضروری در
جهـت برخـورداری از حقوقشـان کـه به موجـب حمایت های حقوق بشـر فراهـم آمده ،هسـتند .تروریسـتهای احتمالی
بـه علـت بـی توجهـی به زندگـی قربانیـان احتمالی خود ،از ایـن معیار برخـوردار نیسـتند و از این نظر کنار گذاشـته می
شـوند .در برخـی مـوارد ،محدودیـت هایـی کـه براسـاس حقـوق بشـر بر دولتهـا تحمیل می شـود بـه عنـوان مثال در
مـواردی همچـون بازداشـت متهمـان بـدون اتهام ،نقض حریم شـخصی توسـط نیروهـای امنیتی تحت لـوای زیر نظر
گرفتـن مظنونیـن و پیشـداوری یـا تشـکیک پلیـس بـه علت خصوصیـات نژادی افـراد ،مانند  :رنگ پوسـت یـا قومیت
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در شناسـایی متهمـان بالقـوه ،در جوامـع گوناگـون غربـی علیرغـم تاثیرهایی کـه بر خود حقوق بشـر داشـته از حمایت
عمومـی برخوردار بوده اسـت .
البتـه در نهایـت مـی تـوان گفـت که هر انسـانی اساسـ ًا به طـور غریزی بـه دنبال محافظـت از خـود در مقابل هر
تهدیـدی اسـت کـه زندگـی اش را در معـرض خطـر قـرار مـی دهد اما سـوال اینجاسـت کـه ایـن تهدید تا چـه اندازه
واقعـی و فراگیـر اسـت؟ مهمتـر اینکـه ،بیشـتر ایـن گفتگوها به سـادگی شـرایطی که موجب بـروز و ظهور تروریسـت
هـای احتمالـی خواهـد شـد را نادیـده گرفتـه و یـا از آن پرهیز می کننـد .مکانیزم هـای بازدارنده که دسـت آخر موجب
تـداوم بخشـیدن بـه تبعیـض و نابرابـری می شـود احتمـا ًال موجب دامن زدن به خشـم افرادی می شـود کـه تجربه ی
تبعیـض و نابرابـری ،باعـث ایجـاد انگیـزه ای بنیادی – هر چنـد توجیه ناپذیر – برای پیگیری اعمالشـان خواهد شـد .
حقـوق بشـر بایـد بـه عنـوان اصولـی در حـال رشـد و تکامـل در نظر گرفتـه شـود ،حقوق بشـر نه قالبـی صلب و
نـه الگـوی اخالقـی بـرای تمـام ارزش هـای اخالقی اسـت (مـوارد بسـیاری وجود دارد کـه اخالقـ ًا برخـورداری از آنها
پسـندیده اسـت  :عشـق بـه دیگـران ،ارج نهـادن و بـه رسـمیت شـناختن کار دیگـران ،بـه منصـه ظهور رسـیدن تمام
اسـتعدادهای یـک نفـر ،که لزوم ًا بایسـتی از حقوق اساسـی بشـر به شـمار بیاید ).حقوق بشـر قصد ایجـاد جهانی کامل
و یـا ارئـه دورنمایـی جدیـد از یک آرمانشـهر سـکوالر را نـدارد اهداف مشـروع حقوق بشـر
در واقـع ،چیـزی بیشـتر از یـک امـر معمولی نیسـت  :محور تمامی اشـکال عمـده نظام مند
اهــداف مشــروع حقــوق بشــر
رنـج هـای بشـری .دنیایی که در آن همه ی انسـانها از تمامی حقوق بشـری خـود برخوردار
عبارتنــد از  :محــو تمامــی
بـوده و از هرگونـه و یـا بخـش عمـده ای از شـرایط نفـرت انگیزی کـه مـا در صفحات این
اشــکال عمــده و نظاممنــد
کتـاب گـزارش کـرده ایـم ،عاری باشـند  .دنیایی بـدون رهبـران خودکامه ،بـدون رژیمهایی
رنجهــای بشــری .
کـه مخالفـان را بـا اسـتفاده از ابزار شـکنجه ،بازداشـت های خودسـرانه و بی دلیـل و تهدید

آشـکار سـاکت مـی کننـد ،دنیـای بـدون گرسـنگی و میلیـون هـا مـرگ زودرس کـه هـر
سـاله در اثـر کمبـود دسترسـی بـه آب آشـامیدنی پاکیـزه رخ مـی دهـد ،رهایـی واقعـی دنیا
از نسلکشـی و تمامـی اشـکال پاکسـازی قومـی ،دنیایـی که بسـیار بهتـر از آنچـه کـه در آن در حال زندگی هسـتیم،
خواهـد بود .
دسـتیابی بـه چنیـن دنیایـی ،وظیفـه عـده ی محدودی از افراد نیسـت این امر مسـتلزم رسـیدن بـه مقامات باالی
سیاسـی و یـا مشـاغل قانونـی نیسـت ،ایـن امـر همچنیـن نیازمنـد مجموعـه ای از یـک فـن تخصصـی ،مهـارت و یا
قابلیـت هـای ویـژه بـرای سـاختن دنیایـی بهتـر نیسـت بنابرایـن وظیفـه ای نیسـت کـه بـر عهـده ی دیگری باشـد،
دسـتیابی بـه دنیایـی واقعـا انسـانی ،چالشـی اسـت برای تمامـی ما و نـه افـرادی معـدود و منتخب.
اندرو فاگان
کلچستر – انگلستان 2009
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معاهدههای اصلی حقوق بشر

معاهدهی سازمان ملل متحد در
پیشگیری و مجازات جنایت
نسلکشی1948 ،

میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی1966 ،

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی1966 ،
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کشورهایی که معاهدات عنوان شده را امضاء یا
تصویب نکرده اند(.تا سپتامبر )2009

معاهدهی سازمان ملل متحد در مورد رفع
تمامی اشکال تبعیض علیه زنان1979 ،

معاهده بین المللی علیه شکنجه و
دیگر رفتارها و مجازاتهای ظالمانهی
غیرانسانی یا تحقیرآمیز1948 ،

معاهدهی سازمان ملل متحد در مورد
حقوق کودک1989 ،
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بخش اول:
دولت ،هویت فردی و شهروندی
ت هایی
آزادی ارزشـی جهـان شـمول اسـت و یکـی از مولفههای اساسـی حکومـ 
اسـت کـه به حقوق بشـر احترام مـی گذارند .برای برخـورداری مردم از آزادیهایشـان
شـرایطی مورد نیاز اسـت .در سـطح سیاسـی جوامع باید بـر مبنای اصـول دموکراتیک
بنـا نهـاده شـده باشـند تا ایـن توانایـی را به مـردم بدهند کـه از امـکان تصمیم گیری
در مـورد اینکـه چگونه و توسـط چه کسـانی بـر آنها حکومت شـود ،برخوردار باشـند.
از زمـان سـقوط اتحـاد جماهیر شـوروی شـمار دموکراسـی هـای ظاهـری ،مرتب ًا
افزایـش یافتـه اسـت .بدیـن ترتیـب فراهـم آوردن نهادهـای دموکراتیـک و انتخابات
دورهای ممکـن اسـت بـه تنهایـی برای جلوگیری از سـوء اسـتفاده از قدرت سیاسـی و
مـوارد نقـض حقوق بشـر متعاقـب آن کافـی نباشـد در برخی مـوارد ،دموکراسـیهای
نوظهـور ،همچنـان از تـداوم فسـاد و تقلـب در انتخاباتهـا رنـج میبرنـد علیرغـم حضور
گسـتردهی مخالفـان تعـداد اندکـی از این انتخاباتها موفـق به تغییر نظام حاکم شـدهاند .
در دموکراسـیهای پایدارتـر ،افزایـش بیتفاوتـی سیاسـی در میـان رایدهندگان
اسـت کـه سرمنشـاء نگرانیهـا اسـت ،ایـن مسـئله سـواالتی جـدی را در مـورد
مسـئولیتپذیری و نمایندگـی دولتهایـی کـه به صـورت دموکراتیک انتخاب شـدهاند
ایجـاد میکنـد .
سـوای دموکراسـی هـای نوظهـور و پایـدار ،حکومت های انگشـت شـماری وجود
دارنـد کـه از برگـزاری هرگونـه انتخابـات امتنـاع ورزیـده و همچنان به نقـض اصولی
حقوق بشـر شـهروندان خـود ادامه مـی دهند.
ثـروت و دسترسـی بـه منابـع مـادی نیز اساسـ ًا تحت تأثیـر فرصت برخـورداری از
آزادی اسـت .ثـروت در سراسـر دنیـا بـه صورت ناعادالنه ای تقسـیم شـده اسـت  .در
قسـمت هـای عمـده ی کشـورهای در حـال توسـعه آزادی به شـدت توسـط سـطوح
فلـج کننـده ی فقـر و توسـعه نیافتگـی محـدود شـده اسـت کـه اکثریت گسـترده ای
از جمعیـت ایـن کشـورها را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد .شـدیدترین تاثیـرات توزیـع
ناعادالنـه ی ثـروت و منابـع ،در کیفیـت بسـیار پاییـن زندگـی در قالـب گرسـنگی،
بهداشـت ناکافـی مزمـن ،کمبود خدمـات اولیه و مـرگ زودرس پدیدار می شـود و این
امـر توسـط افـرادی کـه حقوق بشـر آنهـا در ایـن مورد ،مـورد بیشـترین تهدیـد بوده،
تجربـه می شـود .بـرای این افراد وعدهی حقوق بشـر مبنـی بر ،برخـورداری از زندگی
واقعـ ًا آزاد ،رویایـی بیش نیسـت .
کلمبیـا – مردی مسـن برای شـرکت در
انتخابات ریاسـت جمهوری آماده میشود.
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نپال .پس از قرنها حکومت سلطنتی
در سال  2008انتخاباتی برای مجلس
موسسان برگزار شد .براساس یک
سیستم سهمیه بندی ،تعدادی از
کرسیهای مجلس به گروههای
ت/حاشیهای اختصاص داده شد که
اقلی 
زنان با داشتن سهمیهی  %33کرسی
ها نمونه ای از آن است شورشیان
سابق حزب کمونیست نپال(مائویست)
بیشترین تعداد کرسیها را به خود
اختصاص دادند و یک ائتالف  6حزبی
را رهبری نمودند.

قرقیزسـتان .ایـن جمهـوری
شـوروی سـابق تلاش مـی کنـد،
سیسـتم دموکراتیـک قابـل اعتمادی
در کشـور مسـتقر نمایـد .یـک روز
پیـش از دومیـن دور انتخابـات
پارلمانی سـال ،2009از شـرکت یکی
از کاندیداهـای اصلـی مخالفـان در
انتخابـات بـه عنـوان نامـزد ممانعـت
بـه عمـل آمـد انتخابـات بـه دلیـل
نداشـتن شـرایط کافی انتخابـات آزاد
و عادالنـه به طـور گسـترده ای مورد
انتقـاد قـرار گرفـت.

گرجســتان .از میــان تمامــی
جمهــوری هــای ســابق شــوروی،
بــه نظــر مــی رســد کــه گرجســتان
بیشــترین پیشــرفت را در راســتای
نهادینــه کــردن دموکراســی داشــته
اســت .در شــرایطی کــه همچنــان
مشــکالت بســیاری حــل نشــده
باقــی مانــده ،اعتــراض ،بــه یکــی
از ویژگیهــای دائمــی زندگــی در
شــهر تفلیــس – پایتخــت گرجســتان
 تبدیــل شــده اســت .در ســال 2009معترضــان بــا ایجــاد دهکــده
ای موقــت در محوطــهی بیــرون کاخ
ریاســت جمهــوری ،خواهــان اســتعفای
رئیــس جمهــور ساکاشــویلی شــدند.

اتحادیهی اروپا ،در انتخابات سال
 2009پارلمان اروپا احزاب سیاسی راست
افراطی در کشورهای اتریش ،دانمارک،
فنالند ،مجارستان ،هلند ،اسلواکی و
انگلستان به پیروزی رسیدند.

پاکستان .قرار بود که انتخابات
عمومی در این دموکراسی ناپایدار در
ژانویه ی  2008برگزار شود ،منتها
به دلیل خشونت های گسترده که در
انتها منجر به ترور بی نظیر بوتو رهبر
حزب مردم پاکستان در پایان سال
 2007شده ،تا فوریه به تعویق افتاد.

ایـران .هـر چنـد قـدرت بـه
صـورت گسـترده ای در دسـتان
روحانیـون اسلامی اسـت ایـران
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و
مجلـس قانونگـذاری را برگـزار
می کنـد .زمانیکه در سـال 2009
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری
محمـود احمـدی نـژاد بـا اکثریت
شـگفت انگیـزی مجـدداً انتخاب
شـد ،اعتراضـات عمومـی و
اتهامـات گسـترده ای از تقلـب در
انتخابـات شـکل گرفـت .

سومالی .این کشور از سال
 1991شاهد تقسیم کشور و
جنگ و درگیری میان فرماندهان
شبه نظامیان بوده است .در سال
 2009دولتی انتقالی به ریاست
شیخ شریف شیخ احمد توسط
پارلمان آن کشور که به علت
وضعیت فوق العاده خطرناک در
جیبوتی-کشور همسایه-مستقر
است ،انتخاب شد.
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سـاحل عاج .لورنـت گاگبو در
سـال  2000به ریاسـت جمهوری
انتخاب شـد وی مسـئول شـرایط
رو بـه وخامـت مخصوصـ ًا از
طریـق درگیـری هـای مسـلحانه
و جنـگ داخلـی بـود دوره ی پنج
سـاله ی اول وی تحـت برنامه ی
صلـح سـازمان ملـل تمدیـد شـد
بسـیاری از انتخابـات هـا به علت
خشـونت هـا بـه تعویـق افتاد.

سیستم های سیاسی:2009 ،

دموکراسیهای پایدار
دموکراسیهایضعیفنامطمئن
یا در حال گذار
حکومت تک حزبی
کارآمد یا رسمی
دیکتاتور نظامی
سلطنتی یا حکومت دینی
شرایط نابسامان (هرج و مرج)
سرزمین غیر مستقل

ونزوئال.
هوگو چاوز ابتدا
در سال  1998به
ریاست جمهوری انتخاب
شد .وی از کودتاهای متعددی
مصون مانده و در  3انتخابات
ریاست جمهوری به پیروزی
رسیده است .در سال  2007طی
رفراندومی طرح پیشنهادی وی
مبنی بر افزایش اختیارات وی با
اختالف اندکی رد شد .اما در سال
 2009رای دهندگان با حمایت از
طرح وی ،قانون محدودیت دورههای
تصدی پست ریاست جمهوری را
حذف نمودند.
پاراگوئه .در سال  2008حکومت حزب
محافظه کار کلرادو با پیروزی اسقف
فرناندو لوال در انتخابات ریاست جمهوری،
پایان یافت.

حقوق سیاسی
دموکراسـی واقعـی شـامل مجموعه ای از حقـوق اجتماعی و سیاسـی از جمله آزادی
تجمعـات و اعتراضـات مسـالمت آمیـز اسـت کـه توسـط سیسـتم قضایـی مسـتقلی که
توانایـی بازخواسـت دولـت در صـورت تعرض بـه این حقوق را دارد ،پشـتیبانی می شـود.
دموکراسـی ها ضمن محفوظ داشـتن حقوق عدم تبعیض و برابری بنیادی ،باید از افرادی
کـه طـی انتخاباتـی آزاد و عادالنـه شکسـت خورده اند در برابر سـرکوب سیاسـی توسـط
حـزب پیـروز (اکثریـت) حمایت به
عمـل آورد .در مواقعـی ،حمایـت از
حقـوق اقلیـت هـا و گروههایی که
قانون چه میگوید....
بـه طور سـنتی مـورد تبعیـض قرار
کلیــه ی ملــل دارای حــق تعییــن سرنوشــت
مـی گیرند ممکن اسـت در واقعیت
خــود هســتند .بــه موجــب ایــن حــق ملــل
مورد توجـه رای دهندگان نباشـد.
وضــع سیاســی خــود را آزادانــه تعییــن و توســعه
ادعـای اکثریـت کشـورهایی
ی اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خــود را
کـه خـود را دموکراتیـک میخوانند
آزادانــه پیگیــری مــی کننــد.
فقط تـا حدی اسـت کـه انتخاباتی
ماده ی یک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.1966-
صرفـ ًا جهت متصـدی بعدی قدرت
برگـزار کننـد هـر چند دموکراسـی
اصطالحـی اسـت که همـواره در مظان سـوء اسـتفاده اسـت.
حـق دموکراسـی در هیـچ کدام از معاهدات سـازمان ملل صراحت ًا بیان نشـده اسـت،
بلکـه در تعـدادی از مفـاد میثـاق بین المللـی حقوق مدنی و سیاسـی به صـورت تلویحی
آمـده اسـت .از منظر حقوق بشـر ،بـرای احراز دموکراسـی واقعی چیزی فراتـر از انتخابات
دوره ای الزم اسـت .انتخابات باید آزاد ،شـفاف و بر اسـاس اصل هر نفر یک رای برگزار
شـده و مـردم بایـد بتواننـد رای خـود را به صـورت مخفیانـه و به دور از هرگونه تجسـس
و تهدیـد به صنـدوق بیاندازند .
یـک بـاور عمومـی آن اسـت کـه پایـان
جنـگ سـرد در اثـر رشـد دموکراسـی هـا در
سراسـر جهـان ،بـه وقـوع پیوسـته اسـت.
امـا واقعیـت بسـیار پیچیـده تـر از آن اسـت.
دموکراسـی هـای ملـی که بـه طرز شایسـته
ای حقـوق بشـر بنیـادی را احـراز نمـی کنند،
در اغلـب مـوارد در مـورد نقـض آن حقـوق
مقصـر شـناخته مـی شـوند.
دموکراسـی های واقعی نسـبت به مخالفت سیاسـی و
اعتراضـات شـکیبا بوده و بـه شهروندانشـان اجازه می
دهنـد در حمایـت از عقاید خـود راهپیمایی نمایند.
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 %33از مردم جهان
از امکان به کارگیری
حق خود در شرکت در
انتخابات دموکراتیک
محروم هستند .

حق رای
*
محدودیت های حق رای 2009

حق رای همگانی با محدودیت سنی
حق رای عمومی تنها برای مردان
اطالعاتی موجود نیست
نیروهای نظامی و یا پلیس از شرکت در انتخابات منع شده اند
شرکت اجباری در انتخابات با محدودیت سنی

*این امر برآوردی از حقوق قانونی است و به هیچ وجه محدودیتهای
سیاسی اخیر در به کار بستن دموکراسی را نشان نمی دهد .
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شهروندی
در برخـورداری از حقـوق شـهروندی ،زمینه ی رأی دادن مولفه ای اساسـی به شـمار می
رود .اوایـل دهـه ی  90میلادی و در اثـر سـقوط اتحاد جماهیر شـوروی و دیگـر رژیم های
سوسیالیسـتی تعـداد مردمـی کـه توانایـی شـرکت در انتخابـات را پیداکـرده انـد بـه صورت
چشـمگیر و در سـطح گسـترده ای افزایش یافته اسـت .
بـه رغـم ایـن پیشـرفت ها ،بسـیاری از مـردم بـا محدودیت هـای قابل توجهـی در روند
آزادی انتخـاب نماینـدگان خـود رو بـه رو هسـتند .محدودیت هایـی به رای دهنـدگان بالقوه
بـر اسـاس سـن ،جنسـیت ،اشـتغال در بخـش هـای دولتـی ،عضویـت در نیروهـای مسـلح،
بیـکاری و حتـی وضعیـت تأهـل اعمـال مـی شـود .برعکـس در دیگر کشـورها شـرکت در
انتخابـات بـرای تمامـی افرادی کـه بـرای رای دادن ثبت نام کـرده اند ،امری اجباری اسـت
کـه قصـور و یـا خـودداری از آن مـی توانـد منجـر بـه تعقیب کیفری شـود .
در بسـیاری از کشـورها ،میزان مشـارکت حتی در انتخابات ملی پر اهمیت ،پایین اسـت.
رای دهنـدگان بنـا به دالیـل گوناگونی مایل به اسـتفاده از حق رای خود نیسـتند .این دالیل
مـی توانـد شـامل مـوارد ذیـل باشـد  :بـی عالقگی بـه سیاسـت ،حس دلسـردی نسـبت به
سیاسـتمداران و نیـز احسـاس ایـن کـه
تفـاوت زیـادی میان نامزدهای شـرکت قانون چه میگوید....
هـر شـهروندی حـق و زمینـه ی مـورد نیاز
کننـده در انتخابـات وجـود نـدارد .رای
دهنـدگان حتـی ممکن اسـت بـه دلیل آن را خواهد داشـت کـه در انتخابات ادواری رای
اعتقـاد بـه ناعادالنـه بـودن انتخابات از دهـد و یا انتخاب شـود که از طریـق برخورداری
عمـوم از حـق رای برابـر و اسـتفاده از حـق رای
شـرکت در آن خـودداری کنند.
مخفـی انجـام شـود و تضمیـن کننـده ی آزادی
اراده ی انتخـاب کنندگان باشـد.

تنها  %57از مردم
آمریکا در انتخابات
ریاست جمهوری سال
 2008شرکت کردند .

مـاده ی  25بنـد ب  ،میثـاق بیـن المللـی حقـوق مدنی و
سیاسی 1966-

میزان مشارکت رای دهندگان
(جدیدترین اطالعات در دسترس) در
انتخابات پارلمانی
 %80یا بیشتر
%70 - %79
%60 - %69
%50 - %59
 %50یا کمتر
اطالعاتی موجود نیست
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چین .در این کشـور کمونیسـتی،
 24میلیـاردر در سـال  2009در
مجمـوع  45میلیـارد دالر ثـروت
داشـتند در حالـی کـه نزدیـک به
 %35از مـردم بـا درآمـد کمتـر از
 2دالر در روز زندگـی می کردند.

روسیه 33 .میلیاردر در سال  2009در مجموع 101
میلیارد دالر ثروت داشتند ،در حالی که نزدیک به  %12از
مردم با درآمد کمتر از  2دالر در روز زندگی میکردند .

هند  27میلیاردر در سال 2009
در مجموع  107میلیارد دالر ثروت
داشتند در حالی که نزدیک به %80
از هندی ها با درآمد کمتر از  2دالر
در روز زندگی می کنند

تقسیم ثروت

2008
 100میلیون نفر
درصد سهم از ثروت جهانی
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نابرابری

شاخص جینی توزیع ثروت در کشورها،2007 ،

شاخص جینی نشان می دهد
که توزیع ثروت در داخل یک کشور
چقدر از توزیع کام ً
ال برابر فاصله دارد
نابرابری بیشتر
برابری بیشتر
اطالعـاتی موجود نیــست

آمریـکا در ایـن کشـور در سـال
 359 ،2009میلیـاردر وجود داشـت و 50
میلیـون نفـر در فقـر زندگـی میکردنـد.
مکزیـک  9میلیـاردر در سـال 2009در
مجمـوع  56میلیـارد دالر ثـروت داشـتند،
در حالیکـه حـدود  %12از مـردم بـا درآمـد
کمتـر از  2دالر در روز زندگـی مـی کردند.

برزیـل 13 .میلیاردر در سـال  2009در مجموع 39میلیارد
دالر ثـروت داشـتند ،در حالـی که نزدیک بـه  %21از مردم
درآمـد کمتـر از  2دالر در روز زندگـی می کردند .

فقر عامل یک سوم کل
مرگ و میرها به شمار
می آید.

25

ثروت و نابرابری
دنیـا شـاهد نابرابـری فاحـش در توزیع ثروت
اسـت .علیرغـم منابـع بسـیار گسـترده ی جهانی
نزدیـک بـه نیمـی از جمعیـت جهان همچنـان از
اثـرات فقـر شـدید رنـج میبرند.
تقریبـا  3میلیـارد نفر یا برای زنـده ماندن و یا
زیـر خـط فقر ،زندگی خـود را به سـختی و تالش
مـی گذراننـد بانـک جهانی خـط فقـر را حداقل 2
دالر بـرای درآمـد روزانـه ی هـر نفـر تعیین کرده
اسـت در ایـن میـان تقریبـ ًا  800میلیـاردر و تعداد
بسـیار زیـادی میلیونـر وجـود دارنـد .تعـداد قابـل
توجهـی از ایـن افـراد در کشـورهایی زندگـی می
کننـد کـه جمعیـت گسـترده ای از مـردم آنهـا در
نهایـت فقـر به سـر مـی برند .
حتـی در دوره ی بحـران اقتصـادی جهانـی،
منابـع مالـی کافـی بـرای ریشـه کنی فقـر مطلق
وجـود دارد .فقـری کـه تاثیـر مخربـی بـر حقـوق
بنیادیـن بشـر دارد ،باعـث محرومیـت مـردم از
دسترسـی بـه امکانات اساسـی شـان بـرای ادامه
حیـات مـی شـود از جملـه  :رژیـم غذایـی کافی،
منبـع آب تمیـز و قابـل اطمینـان و دسترسـی بـه
دارو بـه هنـگام بیمـاری.
در سـال  2000سـازمان ملـل متحـد  8هدف
توسـعه هـزاره را بـرای فائـق آمـدن بـر اثـرات
فقـر شـدید تـا سـال 2015تعییـن کـرد .علیرغـم
پیشـرفت هـای صـورت گرفته بـاور عمومـی این
اسـت که هیـچ کدام از اهـداف ،به صـورت کامل
تـا پایـان زمان تعیین شـده محقق نشـود ،در واقع
رکـود اقتصـادی نـه تنهـا مانـع دسـتیابی بـه این
اهـداف شـد بلکـه پیشـرفت هـای انـدک صورت
گرفتـه را نیـز تقلیـل داد بـه عنوان مثـال :هر چند
کـه یکـی از اهـداف ،کاهـش افـراد زیر خـط فقر
کامـل بود ،در سـال  ،2008حـدود  90میلیون نفر
بـه این تعـداد افزوده شـد.

آب آشامیدنی

درصد جمعیتی که به منابع آبی بهبود
یافته دسترسی دارند ،آخرین اطالعات
2004-2006
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کیفیت زندگی
هر روزه  16هـزار
کودک به دلیل اثـرات
ناشی از گرسـنگی
جان خود را از دسـت
میدهند.

نسبت توسعه ی انسانی

درجه بندی بر اساس شاخص توسعهی انسانی ()HDI

شاخص توسعه ی انسانی ( )HDIکشورها را براساس میزان
امید به زندگی و سطح سواد در جامعه و سرانهی درآمد ملی
درجه بندی میکند - ،شاخص توسعهی انسانی کشور بسیار
کمتر از میزانی است که ثروت ملی از آن حکایت دارد.

کمبودموادغذایی

تعداد مردمی که در کشورهای در حال
توسعه دچار وضعیت سوء تغذیه هستند .
 2002 – 2005و 1990 – 1992
1990 - 92
2003- 05

کیفیـت زندگـی مبتنی بر یک سلسـله حقوق
اقتصـادی و اجتماعـی مـی باشـد .این امر شـامل
حـق دسترسـی به رژیـم غذایی ،دسترسـی به آب
آشـامیدنی سـالم و یک سـطح کلی از توسـعه ی
سـازگار با زندگی شـرافتمندانه می شـود .
هـر چنـد شـرایط الزم بـرای رسـیدن بـه
چنیـن حقوقـی تـا حـد زیـادی بـه منابـع مالـی
بـه کار گرفته شـده بسـتگی دارد کیفیـت زندگی
نبایـد بـه سـادگی بـا میـزان درآمد ناخالـص ملی
کشـورها سـنجیده شـود آنچه اهمیت دارد میزان
ثروتـی نیسـت کـه یـک ملـت دارا اسـت ،بلکـه
میزانـی از آن اسـت کـه بـرای ارتقـاء شـرایط
اقتصـادی و اجتماعـی کلیـه شـهروندان اسـتفاده
مـی شـود کشـورهایی یافـت مـی شـوند کـه
اختلاف فاحشـی میـان شـاخص هـای ثـروت
ملـی و کیفیـت زندگـی در آن هـا وجـود دارد.
از همـه مهمتـر دسترسـی بـه آب آشـامیدنی
سـالم و سـطح سـوء تغذیه آشـکارترین شـاخص
هایی اسـت کـه بیان کننده ی شـرایطی هسـتند
کـه نـه تنهـا اثـر نامطلوبـی بـر کیفیـت زندگـی
افـراد دارد بلکـه حتـی توانایـی زنـده مانـدن آنها
را نیـز تهدیـد مـی کنـد ،از ایـن منظـر هـر روزه
حقـوق بنیـادی میلیـون هـا انسـان بـرای زندگی
مـورد تهدید اسـت.

قانون چه میگوید....

دولـت های طـرف این میثـاق حق همه
را بـه داشـتن سـطح زندگی کافی بـرای خود
و خانـواده اش شـامل خـوراک ،پوشـاک و
مسـکن کافـی و همچنیـن بهبـود مـداوم
شـرایط زندگـی بـه رسـمیت می شناسـد
مـادهی  11بنـد  1میثـاق بیـن المللـی اقتصـادی،
اجتماعـی و فرهنگـی 1966

خاور نزدیک وشامل
آفریقا

آمریکای التین و حوزه
دریای کاراییب

منطقهای زیرصحرای آفریقا

آسیا/اقیانوسیه
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بهداشت و سالمت
حـق برخـورداری از بهداشـت و سلامت تعهـدی را بـه دولتهـا تحمیـل مـی کنـد تـا در راسـتای ارتقای شـرایطی که
تحـت آن تمامـی شـهروندان بتواننـد از سلامت جسـمی و روحی بهره منـد شـوند ،گام بردارند .
به رسـمیت شـناختن حق بشـر در جهت دسترسـی به منابع الزم برای برخورداری از یک زندگی سـالم ،پیشـرفتی اسـت که
در طـی سـالهای اخیـر حاصل شـده اسـت و امـروزه کشـورها در حداقل یک معاهده ی حقوق بشـری کـه مواردی از بهداشـت و
سلامت را مطـرح می کند ،عضو هسـتند .سـابق ًا برخی کشـورها چنین حقـی را به عنوان درخواسـتی تحقق ناپذیـر رد می کردند.
زمینـه هـای برخـورداری از زندگی سـالم فقط به بحث مصون مانـدن از بیماری و ناخوشـی محدود نبوده و فراتر از آن اسـت.
حکومـت هـا ملـزم هسـتند تالش گسـترده ای برای بهبـود خدمات بهداشـتی و وضعیت سلامتی مردم خـود به انجام برسـانند.
اختالفات آشـکار در دسـتیابی به خدمات بهداشـتی ،نشـانه ای از ناتوانی دولتها در پرداختن به حقوق بهداشـت و سلامت تمامی
شهروندانشـان اسـت .هرچنـد منابـع مالـی مولفه ای با اهمیت به شـمار می آیـد اجرای موثر سیاسـت ها نیز به همـان اندازه مهم
اسـت  .بهبود در وضعیت بهداشـت در پرداختن به مجموعه ای از حقوق حاصل می شـود ،از جمله آموزشـی ،تغذیه و سـطح زندگی
مناسـب و شایسـته  .نقض طیفی از حقوق بشـر تاثیر نامطلوبی بر بهداشـت دارد.
سیاسـتها و اعمـال تبعیـض آمیـز می تواند مسـتقیم ًا هم منجر به سـطح بهداشـت ناکافی شـود و هم برآینـده ی افرادی که
درمـان مناسـب دریافت می کنند تأثیـر بگذارد.
تولیـد ،بازاریابـی و مصرف تنباکو مثالی اسـت برای نشـان دادن این مسـئله کـه چگونه تعداد اندکی شـرکت های چند ملیتی
مـی تواننـد طیـف گسـترده ای از حقـوق بشـر را نقـض نمایند کـه می تواند شـامل این موارد باشـد  :به کار گماشـتن کـودکان و
شـرایط کاری ناامن و ناسـالم ،تبلیغ و تشـویق اسـتفاده از تولیدات تنباکو به کودکان و بزرگسـاالن و ناتوانی دولتها در اطمینان از
آگاهـی شـهروندان خـود از مضرات سـیگار و یا محافظت آنهـا از خطرات دود سـیگار دیگران.

قانون چه میگوید....

روابط میان حقوق بشر و بهداشت

دولتهـای طـرف ایـن میثـاق حق
هـر فـرد در برخـورداری از باالتریـن
اسـتانداردهای قابل دسترسـی جسـمی
و روحـی را بـه رسـمیت مـی شناسـند.

میثـاق بیـن المللـی حقـوق اقتصـادی،
اجتماعـی و فرهنگـی مـاده ی 1966 ،12

بردگی
خشونت علیه زنان
شرایط کاری خطرناک
حق مشارکت ( دموکراسی)

آموزش برای زندگی

میـزان مـرگ و میر با کسـب آموزش
رابطه ی معکوسـی دارد که میانگین خطر
مـرگ با افزایش کسـب آمـوزش به مقدار
زیادی کاهـش مییابد.

شکنجه

رهایی از تبعیض
آزادی جابجایی
حق حریم خصوصی

میـزان مرگ و میـر در آمریکا به ازای
هـر  100هزار نفر :

آداب و رسوم آسیبزا
شرایطی که نقض حقوق بشر
می تواند منجر به افزایش
آسیبپذیری در راستای
کاهش مزمن سالمتی شود

سیاستها و
برنامههای
موثربهداشتی

جمعیتسالم

شرایطی
که منجر به
کاهش شرایط
بهداشت
نامناسب
میشود.

حق دسترسی به اطالعات
حق آموزش
حق برخورداری از
خوراک و موادغذایی
حق برخورداری از
آب سالم

حق برخورداری از
هوای پاک

 .زیر دیپلم ،529
 .دیپلم 456
 .کالج 200
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زندگی سالم

بـرآورد میـزان امیـد بـه
زندگـی و سـالهای زندگی سـالم در
گروههـای مختلف درآمدی کشـور.
کشـورهایی بـا درآمـد پائیـن،
کشـورهایی بـا درآمـد زیر متوسـط،
کشـورهایی با درآمد باالی متوسـط،
کشـورهایی بـا درآمـد باال .

کشورهایی با درآمد
کشورهایی با
کشورهایی با
زیر متوسط
درآمد باالی متوسط
درآمد باال

کشورهایی با
درآمد پائین

آموزش و بهداشت

رابطهی میان درصد نوزادان واکسـینه شـده
علیه بیماری سـرخک و کسـب آموزش مادران
آخرین اطالعات موجود 2000-2007
کشورهایی که بیشترین تفاوت را دارند.
 پایین ترین سطح کسب آموزش -باالترین سطح کسب آموزش

نیجریه

سومالی

چاد

زیمباوه

پاراگوئه

اتیوپی

ماداگاسکار
سیگار کشیدن
در اماکن عمومی

دامنه شمول قانون
آزادی مصرف دخانیات
 هیچ کدام ممنوعیت مصرف سـیگاردر مراکـز بهداشـتی و آموزشـی و
دیگـر اماکن و نهادهـای منتخب
 تمامـی مراکز و نهادها راشـامل می شود

 در کشورهایی نظیر استرالیا ،کانادا و آمریکاممنوعیـت مصـرف سـیگار در مکانهـای عمومـی
در برخـی ایالـت هـا یـا اسـتانها اجـرا میشـود .
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بخش دوم :
تخلفات قضایی و محدودیت های قانونی
در حـوزه ی حقـوق بشـر  ،دولت در شـرایطی دشـوار و غالبـا متناقض قرار دارد  .از یک سـو
مسـوولیت قانونی پشـتیبانی  ،حفاظت و ترویج حقوق بشـر مردم به دولت سـپرده شـده اسـت و
از سـوی دیگـر دولـت بزرگتریـن ناقض حقوق بشـر اسـت  .ایـن دو گانگی در همه جـا مجموعه
ای از مشـکالت و چالشـها را بـرای مدافعـان حقوق بشـر ایجـاد می کند .
تمامـی دولـت هـا بـه یک اندازه ناقض حقوق بشـر نیسـتند  .برخـی از آنها به روشـنی  ،بدتر
از دیگـر دولتهـا عمـل مـی کننـد .مؤلفـه ی مهمـی کـه در تعییـن احتمـال نقض حقوق بشـر به
جـای حمایـت از آن از سـوی دولتهـا نقـش دارد  ،اطمینان از نهادینه شـدن حکومت قانون اسـت
 .دولتهایـی مبتنـی بـر اصـل احتـرام به حکومـت قانون کـه اصول بیـن المللی حقوق بشـر را نیز
شـامل مـی شـود  ،اصـوال در مـورد نقض مسـتقیم حقـوق بشـر کمتر مقصر شـناخته می شـوند
 .بـا ایـن وجـود بسـیاری از دولتهـا و مسـووالن دولتـی همچنـان از مسـوولیت حقوق بشـر خود
طفـره مـی رونـد  .مسـلما برجسـته ترین مثـال در این زمینـه پیدایـش دوباره شـکنجه ی دولتی
بـه عنـوان ابـزاری بـه منظور پیشـبرد سیاسـت ها و یـا اهداف آن اسـت  .در سـالهای اخیـر  ،در
آنچـه کـه بـه اصطلاح « جنـگ علیه تـرور » نامیده می شـود به منظـور پیگرد تروریسـت های
مظنـون  ،حکومـت هـای دموکراتیـک پایـدار  ،بـه شـکنجه که فاحـش ترین مورد نقـض حقوق
بشـر اسـت متوسل شـده اند .
دولتهایـی کـه بـه ابزار شـکنجه متوسـل شـده انـد  ،در نتیجـه ی این عملشـان  ،صالحیت
حقـوق بشـری خـود را بـه شـدت متزلـزل سـاخته انـد  .از مسـیرهای دیگـر و تخطـی دولتهـا از
حکومـت قانـون مـی توان بازداشـت خود سـرانه و خشـونت پلیس اشـاره کـرد که هـر دوی آنها
بـه عنـوان ابـزاری بـرای ایجـاد محدودیـت در حقـوق بشـر بسـیاری از افراد مـورد اسـتفاده قرار
مـی گیـرد .مـوارد دیگـر نقـض حقـوق بشـر دولتی مـی توان بـه تـداوم بـه کارگیـری مجازات
اعـدام نـام بـرد  ،هـر چند کـه ممکن اسـت مجازات اعـدام در آن کشـورها در چهار چـوب قانون
جان افراد توسـط دولت از سـوی بسـیاری بـه عنوان نقـض بنیادین
انجـام گیـرد  ،منتهـا گرفتـن ِ
حقـوق بشـر تلقی می شـود .
چیـن  :زنـی تصویـر پسـر خـود را در دسـت گرفتـه
کـه بیـش از یـک دهـه بـه اسـتناد ـ اعتـراف گرفته
شـده زیـر شـکنجه  ،زیـر حکـم اعـدام قـرار دارد.
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آذربایجـان در سـال  ، 2007معاون
وزیـر کشـور بیـان کـرد که افسـرهای
پلیـس گهـگاه بـه هنـگام بازجویـی
متهمـان از شـکنجه اسـتفاده میکنند .

ایـران شـکنجه در بسـیاری
از زندانهـا و بازداشـتگاههای
ایـران رواج دارد .که با دورههای
طوالنـی بازداشـتهای پیـش از
محاکمـه و نبـود دسترسـی بـه
وکیـل آسـانتر نیز میشـود .طی
سـال  2007حداقـل  2نفـر در
طی شـکنجه ـ در بازداشت جان
خـود را از دسـت دادهانـد .یکـی
از ایـن دو  ،دختـر دانشـجوی
رشـته ی پزشـکی اسـت کـه به
اتهام قـدم زدن با نامـزد خود در
پـارک بازداشـت شـده بـود .

مولداوی شـکنجه گسـترده و نظاممند
اسـت .گـزارش اولیـه ای کـه توسـط
کمیتـهی اروپایـی به منظور پیشـگیری از
شکنجه در سـال  2006تهیه شده ،حاوی
اظهـارات موثـق یـک سـوم از مصاحبـه
شـوندگان در مـورد شـکنجه بـود .

اردن در سـال  2006گـزارش گـر
ویژه ی سـازمان ملل در مورد شکنجه
نتیجه گیری نمود که کاربرد شـکنجه
بـه صـورت گسـترده و در برخـی
مکانهـا بـه صـورت روال عـادی وجود
دارد .حداقـل  20نفـری کـه بـه اتهـام
تروریسـم بازداشـت شـده بودند  ،پس
از آزادی عنـوان کـرده انـد کـه مـورد
شـکنجه قـرار گرفتـه اند .

مصـر شـکنجه به صـورت گسـترده و
بـه مانند جریانـی عادی ازسـوی نیروهای
پلیـس و امنیتـی دولتی بـه کار گرفته می
شـود .در سـال  2007حدود  20بازداشـتی
در اثـر جراحـات وارده از شـکنجه جـان
خـود را از دسـت دادهانـد  .روش هایـی که
عموما به کار گرفته می شـوند عبارتند از :
شـوک الکتریکی  ،ضرب و شـتم  ،آویزان
کـردن در وضعیـت های زجر آور و دشـوار
 ،سـلول انفـرادی  ،تجاوز جنسـی و تهدید
به مرگ ،سـوء اسـتفاده جنسـی و حمله به
خویشاوندان .

اریتـره در طی سـالهای 2007
و  2008اعضـای کلیسـاهای
اونجلیـک ،بـه منظـور اجبـار آنها
به دسـت کشـیدن از ایمانشان به
صـورت نظـام مند مورد شـکنجه
قـرار گرفتهانـد .
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لبنـان قربانیـان اصلی شـکنجه
در بازداشـتگاههای لبنـان
شـامل فلسـطینیها ،مسـلمانان
سـنی و دیگـر مظنونیـن عضـو
سـازمانهای اسلامی غیرقانونی
میشـوند  .در مـاه مِـی 2004
طـی یـک پیگـرد قانونـی نـادر
و موفقیـت آمیـز  ،فـردی در
نیروهـای امنیـت داخلـی بـه
اتهـام شـکنجه ی یـک کارگـر
مهاجـر مصری بـه  15روز حبس،
محکـوم شـد .

شکنجه ها

 2008ـ 2007

موارد گزارش شده ی شکنجه
شهروندان خارجی از این کشورها به
کشورهایی که احتمال رویارویی آنها با
شکنجه وجود دارد بازگشت داده شده اند
اطالعاتی در مورد این
کشورها موجود نیست

شکنجه
بـر اسـاس مفـاد قوانیـن جهانـی حقوق بشـر  ،شـکنجه بـدون هیـچ اسـتثنایی در هر
شـرایطی ممنوع اسـت .
محتمـل تریـن شـرایط اعمـال شـکنجه زمانی اسـت کـه فـرد در بازداشـت موقت یا
حبسـی دائمـی قـرار دارد  ،عمومـا شـکنجه توسـط مامـوران دولت صـورت می گیـرد و بر
کسـانی اعمـال مـی شـود کـه از دیـد آنهـا تهدیـد ی بـرای نظـم جامعـه و یا امنیـت ملی
قلمـداد مـی شـوند  .علاوه بر این  ،شـکنجه در مراحـل بازجویی از متهمـان در جرم هایی
کاملا عـادی بـرای اخـذ اعتـراف بـه کار مـی رود  .مقامـات دولتی بسـیار اندکی بـه دلیل
کاربـرد شـکنجه تحـت پیگـرد قـرار گرفته انـد و کمتر دولتی پذیرفته اسـت کـه مامورانش
بـه ابزار شـکنجه متوسـل می شـوند .
ممنوعیـت قانونی شـکنجه خط بطالنی اسـت بر تمـام موارد دیرینه ای که شـکنجه را
در کار خـود لحـاظ مـی کنـد  .برخـی براین باورند که شـکنجه مـی تواند در برخی شـرایط
اخالقـا مشـروع باشـد  ،از جمله ـ شـکنجه ی فرد گناهـکاری که احتماال بتوانـد از تحمیل
گسـتره ی وسـیع تـری از مشـکالت بـه انسـانهای بی گنـاه جلوگیـری نمایـد و جنگی که
آمریکایـی هـا « جنـگ علیـه تـرور » مـی نامنـد باعـث افزایش چشـمگیر موارد شـکنجه
در کشـورهای لیبـرال ـ دموکراتیـک شـده اسـت  .ایـن امر همچنیـن این مسـئله را خاطر
نشـان مـی کنـد که علیرغم آشـکار بودن تجاوز شـکنجه بر حقوق بشـر  ،حمایـت و اعمال
شـکنجه فقـط بـه کشـور های کامال سـلطه جـو محدود نمی شـود .
پایـگاه هوایـی سـژیتنو زیمانی  8در لهسـتان طی
«جنـگ علیه تـرور » آمریـکا برای بازجویـی های ویژه
خارجـی هـای مظنـون به اعمـال تروریسـتی در آمریکا
از سـوی سـازمان سـیا  9مورد اسـتفاده قرار گرفته است
 .اینجـا یکـی از مکانهایـی که به دلیل ظن شـکنجهی
بازداشـت شـدگان در آن بـه عنـوان یکـی از « اماکـن
تاریـک » نامیـده می شـود .

برزیـل برزیل یکی از کشـورهایی اسـت
کـه بیشـترین میـزان زندانـی نسـبت بـه
جمعیـت کشـور در دنیا را دارد  .شـرایط در
زندانها و مراکز بازداشـتگاهی وخیم اسـت.
بر اسـاس گزارش های رسـیده شـکنجهی
افـراد در بازداشـت پیش از محاکمه بسـیار
رایج اسـت .

قانون چه میگوید....

از نظـر ایـن معاهـده  ،شـکنجه یعنی هر عملـی که باعث ایجـاد درد و رنجی شـدید و صدمه
ی جسـمی و روحـی در یـک فـرد  ،با قصـد قبلی و به منظور کسـب اطالعات و یا اعتـراف از وی
یـا شـخص سـوم و یـا تنبیـه وی و یا شـخصی دیگر به اتهام مشـارکت و یـا احتمال مشـارکت در
انجـام عملـی و تهدیـد یـا اجبـار وی یا شـخص دیگـری به هـر دلیلی و بر اسـاس هر نـوع تهدید
و تبعیـض از جملـه درد و رنـج مـی باشـد که به وسـیله ی و یا بـا تحریک و یا با رضایـت مأموران
دولتـی یـا دیگر افـراد ی کـه در مقام مامـور فعالیت می کنند باشـد .
معاهده ی سازمان ملل درباره ی منع شکنجه و یا دیگر اعمال خشن  ،غیر انسانی و تحقیر
آمیز  .بند .1984 ، 1
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بازداشت خود سرانه
سوریه تحت وضعیت فوق العاده ای که
از سال  1963به اجرا در آمده  ،دهها هزار نفر از
مردم به صورت خود سرانه بازداشت شده اند .
پاکستان طی نوامبر  ، 2007چند
صد نفر از مردم از جمله فعاالن حقوق بشر،
وکال  ،روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی ،
در وضعیت فوق العاده بازداشت شدند .

مصر  ،در سال  2007حدود  18هزار نفر
به دستور وزارت کشور بدون هیچ اتهام و یا
محاکمهای بازداشت شدند.

بنگالدش در سال  2007حدود
 400هزار نفر تحت حکم نیروهای ویژه که
در سال  1974وضع شده بازداشت شدند .

سنگاپور  ،بر اساس حکم امنیت داخلی،
شبه نظامیان اسالمی مشکوک دائما مورد بازداشت
قرار میگرفتند که بعدا محاکمه شده و یا حتی
متهم نیز نمیشوند .

مالزی در سال  83 ، 2007نفر
تحت حکم امنیت داخلی بازداشت شدند .

وضعیت اضطراری ملی
چند مثال از کشورهایی که در سال 2009
تحت شرایط اضطراری ملی دست به بازداشت خود
سرانه زدهاند.

تایلند حکومت های نظامی که
از سال  2004وضع شدند برای بازداشت
مخالفان سیاسی استفاده شده اند .

 500هزار نفر در
چین بدون اتهام
و یا محاکمه در
بازداشتهای تنبیهی
به سر میبرند.

کمـپ دلتـا در خلیـج گوانتانامـو باعث بـر انگیخته
شـدن مخالفـت علیـه آمریـکا بـه خاطر بازداشـت
افـرادی شـده کـه مظنـون بـه اقدامات تروریسـتی
هسـتند  .در سـال  2009اوبامـا  ،رییـس جمهـور
آمریـکا وعـده داد ایـن بازداشـتگاه را تعطیـل کند .

قانون چه میگوید....

هـر کـس حـق آزادی و امنیـت
شـخصی دارد  .هیـچ کـس را نمـی تـوان
خود سـرانه دسـتگیر یا بازداشـت کـرد  .از
هیـچ کـس نمـی تـوان سـلب آزادی نمود
مگـر بـه جهـات و طبـق آییـن دادرسـی
مقـرر بـه حکـم قانـون .

یکـی از قـدرت هـای اصلی هـر دولتی  ،توانایی بازداشـت
و زندانـی نمـودن مـردم اسـت  .اما برخـی از دولتهـا به صورت
ناعادالنـه و خـود سـرانه از بازداشـت بـه عنـوان ابـزار کنتـرل
سیاسـی اسـتفاده می کنند .
تمـام دولتهـای حاکـم کـه قوانیـن را اجـرا مـی کننـد  ،در
صـورت لـزوم افـرادی را کـه از قوانیـن جزایـی تخطی مـی نمایند
طبـق قانـون بازداشـت  ،محاکمه و محکوم مـی نمایند  ،اما در بسـیاری
از کشـورها ـ پادمانهایـی بـرای اطمینـان از تطابـق این اقدامـات با اصـول نهادینه ی
عدالـت قضایی وجـود دارد .
میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسـی توسـط بیش از  160کشـور دنیا به تصویب
رسـیده اسـت  .امـا برخی کشـورها همچنان بـه اسـتفاده ی ناعادالنه و خود سـرانه از
بازداشـت بـه عنوان مکانیزمی کنترلی با نقض حقوق بشـر شـهروندان خـود ادامه می
دهنـد  .بازداشـت ناعادالنـه و خـود سـرانه اغلـب تحت قرار هـا و قوانین شـرایط فوق
العـاده ی ملـی و یـا دولتی صـورت می گیـرد  .در برخی موارد دیگر نقض حقوق بشـر
بدو ن توسـل به نگاهداشـتن مشـروعیت ظاهری بیـن المللی صورت مـی گیرد .
برخـی از افـرادی کـه بـه صـورت خود سـرانه بازداشـت شـده انـد  ،توجـه دولت
را صرفـا بـه خاطـر دنبـال کـردن فعالیـت هـای صلح آمیـز سیاسـی جلب نمـوده اند.
برخـی از ایـن افـراد را کـه در ایـن قالب محاکمـه و محکوم شـده اند میتـوان زندانی
سیاسـی نامیـد .مکانیسـمهای قانونـی گوناگون ،پوشـش هایـی را جهت مشـروعیت
قانونـی بخشـیدن به سـرکوبهای سیاسـی فراهـم می آورد کـه از آن جملـه میتوان
بـه  :قوانیـن وضعیـت فوق العـاده  ،اتهامات خیانـت ،قوانین نظم عمومی و آشـوبگری
اشـاره کرد .
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سریالنکا ،در اواخر سال  2007مقامات
رسمی بیش از  1000نفر از شبه نظامیان
تامیل را در پاسخ به عملیات انتحاری در
کلمبو{پایتخت }  ،بازداشت کردند .

فیلیپین ،بازداشت خود سرانه فعاالن سیاسی و
سیاستمداران همچنان اتفاق می افتد .

نمونه های منتخب سال 2009
دولتهایی که به بازداشت های خود
سرانه دست می زنند .

یونان ،مقامات یونان به بازداشت خود
سرانهی مهاجران و پناهجویان به صورتی بر
خالف مقررات اتحادیه اروپا متهم هستند .
عراق ،در نوامبر  60 ، 2007هزار
زندانی بدون هیچ اتهامی از سوی
نیروهای چند ملیتی و نیروهای امنیتی
عراق در بازداشت به سر می برند .
اسرائیل و سرزمین های فلسطینی،
اسراییل در سال  2007بیش از  9هزار
کودک و بزرگ سال فلسطینی را بدون
اتهام و یا محاکمه در زندان نگهداری می
کرد  .بسیاری از آنها به مدت سالیان دراز
در بازداشت و زندان به سر می برده اند
 .شبه نظامیان حماس در غزه طی سال
 1500 ، 2007نفر را که اغلب آنها عضو
گروه فتح بودند  ،بازداشت نمودند .

گامبیا  ،روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی
هدف بازداشت خود سرانه هستند .
گینه ی استوایی  ،بازداشت خود سرانه
طی سالیان دراز به صورت گسترده به عنوان
ابزار سرکوب سیاسی استفاده می شود .
بوروندی ،در ژانویه ی ،2007
 112مورد بازداشت خود سرانه
گزارش شده است و احتمال چند
صد مورد دیگر نیز میرود.
آنگوال ،حکومت رییس جمهور
دوسانتوس متهم به استفادهی
گسترده از دستگیری و بازداشت خود
سرانهی مخالفان سیاسی است .

زندانهـای غل و زنجیر بسـته کـه در میان
آنهـا زندانیـان سیاسـی نیـز وجـود دارند .در
کمـپ کار اجبـاری در کاچیـن ،برمـه ،آنهـا
در حـال سـاخت تأسیسـات نظامـی در
 Myitkyinaـ پایتخـت ـ هسـتند .
سوریه ،در سال  2008در حدود 4000
زندانی سیاسی که اغلب شامل اعضای اخوان
المسلمین و حزب کمونیست می شدند  ،در
زندان به سر می برند  ،تنها در سال ، 2007
 1500نفر به زندان افکنده شدند .

برمه ،در سال  2008در حدود  2100نفر
از زندانیان سیاسی در زندان به سر میبردند
بیش از هزار نفر از آنها افرادی بودند که در
اعتراضات معروف به اعتراضات زعفران 10در
سال  2007ـ  2008مشارکت داشتند .
چین ،در سال  2008در حدود 16/460
نفر از زندانیان سیاسی از گروههای مختلف
سیاسی و گروههای قومی در زندان
نگهداری میشوند.

اریتره ،چند صد مخالف سیاسی طی
سالهای  2001و  2008زندانی شده اند .
این تعداد شامل  11وزیر سابق کابینه و
بازنشستگان نظامی
جنگ استقالل می شود
که به دلیل درخواست
اصالحات دموکراتیک
در بازداشتگاههای
مخفی به سر می برند .

اتیوپی ،در سال  2005چند صد عضو حزب
مخالف بازداشت شدند که تا سال  2008نیز
همچنان بدون برگزاری دادگاه در بازداشت به
سر می برند.
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زندانیان سیاسی .
نمونه های منتخب در سال  ، 2009دولتهای
دارای زندنیان سیاسی .

کوبا ،در سال  2008حدود
 220زندانی سیاسی که مخالف
محدودیت های ادامه دار در مشارکت
دموکراتیک حکومت کوبا هستند  ،در
زندان به سر می برند .
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مجازات مرگ

وضعیت حکم اعدام
در سال 2009

* قانونی محسوب میشود
* غیرقانونی محسوب میشود
اعدامها در سال 2008
*10مورد یا بیشتر از آن

* کمتر از  10مورد
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در سـال  ،2008حداقـــل
 2390نفـر اعـدام و 8864
حکـم اعدام نیز صادر شـد.

اسناد بینالمللی مخالف
مجازات مرگ

مجازات اعدام
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مجـازات مـرگ باعـث مطـرح شـدن موضوعات حقـوق بشـری بسـیار پیچیده و
جـدی میشـود .مجـازات اعـدام کـه از طرفی یکـی از اصول سـنتی بسـیاری از ادیان
ً
کاملا متفاوتی مثل
قدیمـی محسـوب میشـود ،از طرف دیگـر وجه مشـترک جوامع
چیـن و آمریکا اسـت.
مخالفـان مجـازات اعـدام عمومـ ًا دالیل خـود را بر اسـاس مـواد  3و  5اعالمیهی
جهانـی حقـوق بشـر مطـرح میکننـد .مـادهی  3بـه وضـوح مخالـف قتـل قانونی یا
فراقانونـی انسـانها اسـت .در حالـی کـه مـادهی  5بهویژه در مـورد شـرایط نگهداری
فـرد محکـوم تـا زمان اجـرای حکم اعـدام ،یا رفتـاری که در زمـان اجرای حکـم با او
میشـود ،صحبـت میکنـد .بـرای مثـال :در
ایـاالت متحـده افـراد محکوم ممکن اسـت
پیـش از اعـدام بـرای سـالهای متمـادی و
حتـی دهههـا ،منتظـر اجـرای حکـم بمانند.
ایـن امـر از دید بسـیاری به سرشـت خشـن،
غیرانسـانی و تحقیرآمیـز این مجـازات دامن
میزنـد.
علاوه بـر اعالمیـهی جهانـی حقـوق
بشـر ،دومیـن پروتـکل اختیـاری بـه میثـاق
حقوق مدنی و سیاسـی ،مجـازات مرگ را به
عنوان نقض بنیادین حقوق بشـر میشناسـد
و هماهنگتریـن تلاش مشـترک جامعهی
جهانـی بـرای محـو ایـن حکـم را نشـان
حکم اعدام در آمریکا طی
میدهـد .هرچنـد تـا سـال  2009فقـط 71
سالهای  2007ـ :1976
دولت عضو سـازمان ملل متحد این میثاق را
 %79در مواردی بوده است
تصویـب کردهاند ،تعداد امضاکننـدگان آن به
که قربانیان آدمکشی،
صـورت روزافـزون افزایـش مییابـد .نزدیک
سفیدپوست بودهاند...
به  70کشـور هم به صورت رسـمی مجازات
اعـدام را از قوانیـن خود حـذف نکردهاند ،ولی
در عمـل از آن اسـتفاده نمیکننـد.

قانون چه میگوید...

هـر فـردی حـق حیـات ،آزادی و امنیت شـخصی
دارد ...هیچکـس نباید تحت شـکنجه یا رفتـار و مجازات
خشـن ،غیرانسـانی و تحقیرآمیز قرار بگیرد.
(اعالمیـهی جهانـی حقـوق بشـر -مـواد  3و  ،5سـال
)1948
هیـچ فردی در محـدودهی اختیـارات قانونی دولت
عضـو پروتکل حاضـر ،نباید اعدام شـود.
(دومیـن پروتـکل الحاقـی بـه میثـاق بینالمللـی حقوق
مدنـی و سیاسـی دربـاره محو مجـازات مـرگ)1989 -
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روشهای اعدام

کشـورها و فرهنگهـای مختلـف از روشهـای
متنوعـی برای اعدام اسـتفاده میکنند کـه عبارتند از:
* قطع سر
* اعدام با برق
* حلقآویز کردن
* تزریق سم
* تیرباران
* سنگسار

بریتانیا :در سال  ،2005افسران
پلیس در متروی لندن یک برزیلی
به نام «چارلز مندز» را با شلیک از
فاصلهی نزدیک به قتل رساندند.
مندز  -که کام ً
ال بیگناه بود -طی
عملیاتی که بعداً به شدت مورد
انتقاد قرار گرفت ،با یک مظنون
بمبگذاری تروریستی اشتباه گرفته
شد .هیچگونه پیگرد کیفری علیه این
نیروهای پلیس صورت نگرفت.

آلبانی :پلیس متهم به
شکنجه و بدرفتاری با مردم
شد؛ که فقط آمار کودکان
صدمه دیده در سالهای 2005
ـ  2002به بیش از  140مورد
بالغ میشود.

ایالت سرینگر هند ،کشمیر:
در سال  ،2008چندین تظاهرات در
جامو و کشمیر به خشونت کشیده شد.
پلیس با استفاده از نیروهای کمکی،
بیش از  60نفر را با شلیک گلوله از
پای در آورد.

سوریه :در سال  ،2007دولت
سوریه از قبول دخالت نیروهای
امنیتی در ناپدید شدن حدود 17
هزار نفر (از سال  )1970سرباز
زد .عده زیادی از آنها مفقوداالثر
باقیماندهاند و تصور میشود
بسیاریشان توسط نیروهای دولت
به قتل رسیده یا در زمان بازداشت،
کشته شدهاند.

کنیا :بیش از هزار نفر با
انگیزهی سیاسی و در نتیجهی
خشونتهای قومی در انتخابات
بحثبرانگیز سال  2007کشته
شدند .دولت از بررسی اتهامات
وارده به پلیس ،مبنی بر
شکنجه و قتلهای غیرقانونی
(شامل اعدام برادر این زن و 9
نفر دیگر) خودداری کرد.

بنگالدش :در سال  ،2009با وجود رفع
محدودیت راهپیماییهای سیاسی ،پلیس از چوب
و قنداق تفنگ برای متفرقکردن راهپیمایی
مسالمتآمیز استفاده کرد؛ که منجر به مصدومیت 30
نفر از راهپیماییکنندگان شد.
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ساحل عاج :در سال
 ،2008پلیس ضدشورش صدها
تظاهراتکننده را که در اعتراض
به افزایش قیمت کاالهای
اساسی در ابیجان (پایتخت)
جادهها را بسته و الستیک آتش
زده بودند ،متفرق کرد .پلیس
در این حمله از گاز اشکآور و
گلولههای واقعی استفاده کرد.
 2نفر کشته و بیش از  10نفر
(از جمله چند زن دستفروش)
زخمی شدند.

نقض حقوق بشر
توسط پلیس
نمونههای منتخب
ایاالت متحده :کمیتهی
منع شکنجهی سازمان ملل
متحد استفاده از شوکر (که با
اتصال شوک الکتریکی باعث
ناتوانی فرد میشود) را مصداق
مجازات خشن ،غیرانسانی و
تحقیرآمیز دانسته است .بین
سالهای  2001تا  2006بیش
از  150بازداشتی ،در اثر شوک
تیزر 11پلیس جان خود را از
دست دادند.

مراقبتپلیسی
حراسـت از امنیـت شـهروندان جـزو وظایـف اصلـی دولتهـا اسـت ،امـا در موارد
بسـیاری اتفاق میافتد که افسـران پلیس بیش از آنکه پاسـدار حقوق بشـر شـهروندان
باشـند ،خـود در نقش ناقـض آن ظاهر میشـوند.
نیروهـای پلیـس در تضمیـن مصونیـت از هرگونـه تجـاوز بـه شـخصیت و اموال
شـهروندان پایبنـد به قانون ،نقش اساسـی ایفـا میکنند .آنها همچنین نقش اساسـی
در فراهـم کـردن شـرایط اعمال حقوق بنیادی بشـر دارنـد؛ از جمله مواردی که شـامل
تجمـع و اعتراضات مسـالمتآمیز میشـود.
متأسـفانه در سراسـر دنیا حامیان حقوق بشر از سـوی مأموران پلیس مورد سوءظن
بـوده یـا علنـ ًا بـا دشـمنی مواجهانـد .در مـواردی ایـن دشـمنی بـه نقض حقوق بشـر
توسـط افسـران پلیـس  -به شـیوههای مختلف -منجر شـده اسـت؛ که شـامل موارد
زیـر میشـود :قتل غیرقانونی ،شـکنجه و بدرفتـاری با افراد بازداشـتی ،سوءاسـتفادهی
جنسـی و تهدیـد افراد مشـکوک بـه ارتکاب جرائم ،قتـل معترضان بیگناه ،اسـتفادهی
توجیهناپذیـر و شـدید در کنتـرل راهپیماییهای عمومی توسـط پلیس.

ایاالت متحده :در یک
نظرسنجی که سال  2006توسط
سازمان «خیابانهای امن /12جوامع
قوی» در نیواورلئان انجام شده،
 %72پاسخدهندگانی که اکثر آنها
افریقایی -آمریکایی بوده و توسط پلیس
توقیف شده بودند ،اعالم کردهاند که
قربانی رفتارهایی مثل :خشونت کالمی،
بازرسی برهنهی بدنی در انظار عمومی و
بدرفتاری جسمی پلیس بودهاند.

مراقبت پلیسی تبعیضآمیز

وضعیت نژادی افرادی که توسط پلیس لندن متوقف و بازرسی شدهاند ،در مقایسه با
توزیع نژادی جمعیت در شهروندان ( 2007ـ )2000
* آسیایی
* آفریقایی -کارائیبی
* سفیدپوست
* بقیه /ناشناخته

باهاما :در جریان حملهی مشترک
ارتش و پلیس به برنامهی جمعآوری
اعانه در سال « ،2008امانوئل مکنزی»
فعال محیط زیست توسط نیروهای امنیتی
مورد اذیت و بدرفتاری قرار گرفت .پس از
دستبند زدن به او ،در حالی که اسلحهای
روی سرش قرار داده شده بود ،به سمت
محوطهای باز روی زمین کشیده شد.
بعضی دیگر از افرادی که در آن برنامه
شرکت داشتند هم مورد ضرب و شتم و
بدرفتاری قرار گرفتند.
ونزوئال :تخمین زده میشود که هر
ساله ،پلیس مسوول  900قتل است .در
سال  2009وزیر امور داخلی و قضایی
پذیرفت که  %20جرایم کشور توسط
پلیس انجام میشود.

جمعیت لندن
همه شهروندان از این حق بنیادی بشر برخوردارند که
بر اساس نژاد یا قومیت مورد تبعیض قرار نگیرند.
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شاخص آماری بر اساس زمینهی قومیتی افراد متوقف
شده ،بازرسی یا مورد سؤال قرار گرفته ،نشان میدهد
که افراد آفریقایی و کارائیبی به شکل بیش از حد
نامتناسبی مورد توجه و اقدام افسرهای پلیس بودهاند.
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بخش سوم :
آزادی بیان و سانسور
بـرای حراسـت از حقـوق سیاسـی و مدنی ،معمـو ًال وجود یـک جامعهی مدنی زنـده ضروری
بـه نظـر میرسـد .جامعـهی مدنـی فضایـی را ایجـاد میکنـد کـه عـاری از دخالـت بیـش از حد
دولتهـا در احـوال اشـخاص و گروههایـی اسـت کـه بهفـرض بخواهنـد نظـرات خـود را بیـان
کـرده ،بـا دیگـران مناظـره کنند ،سـنتهای متداول را بـه چالش بکشـند ،آزادانه با افـراد همفکر
خـود ارتبـاط داشـته باشـند و گروههـا و جمعیتهایـی را بـرای حراسـت و ترویـج عالیـق و امور
مربـوط به خـود تشـکیل دهند.
حراسـت و حمایـت از حقـوق بشـر همگانـی ،بـه اعمـال محدودیـت بـر بعضـی جنبههـای
جامعـهی مدنـی نیـاز داردً .
مثلا بسـیاری معتقدنـد کـه آزادی بیان نبایـد به چیزی که «سـخنان
نفرتبرانگیـز» خوانـده میشـود و همچنیـن اظهاراتـی کـه بـه برانگیختگـی خشـونت یـا نفرت
علیـه دیگـران منجـر میشـود ،کشـیده شـود .در بسـیاری از کشـورها مـرز دقیـق میـان انـواع
مشـروع آزادی بیـان و اشـکال غیرمشـروع و نمونههـای تهدیدکننـدهی حقوق بشـر ،همچنان به
صـورت موضوعـی حسـاس مطرح اسـت.
فراتـر از محدودیتهـای قانونـی ،خیلی از افراد در سراسـر جهـان بهطور عمده و کام ً
ال نامشـروع
در مـورد آنچـه کـه دوسـت دارنـد بیـان کننـد و یا کسـانی کـه به معاشـرت با آنهـا عالقـه دارند ،با
دخالـت دولتهـا مواجه هسـتند .بسـیاری از دولتهـا محدودیتهـای فراوانی را به توانمنـدی افرادی
اعمـال میکننـد کـه آشـکارا از دولـت ،حکومـت ،ملـت ،مذهب رسـمی یـا ایدئولـوژی دولتـی دیگر
بخشهـای بدنـهی دولتی و نهادها و رسـوم ،اسـتفاده میکنند .عجیب نیسـت که ایـن اقدامات اغلب
عملکـرد روزنامهنـگاران و رسـانههای مسـتقل را هدف قرار داده اسـت.
در سـالهای اخیـر توسـعهی اینترنت ،حـوزهی جدیدی را بـرای آزادی بیان و معاشـرت با دیگران
ایجـاد کـرده؛ کـه به این ترتیـب چالش جدیدی برای سانسـور دولتی ایجاد شـده اسـت .بنابراین تعداد
قابلتوجهـی از دولتهـا ،بـه شـکلهای مختلف نظارت و سانسـور را بـر اینترنت اعمال کـرده و برای
ایجـاد مانـع در توسـعهی جامعهی مدنی سـایبری ،به تالشهایی دسـت زدهاند.

تایـــوان :تظـــاهرات مردم
علیـه جمهـوری خلـق چین.
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چین :این کشور که به سرعت
در حال قدرتمند شدن است ،بدترین
زندانیکننده روزنامهنگاران در جهان
بوده و این رکورد ننگین را همچنان
برای  10سال متوالی به خود
اختصاص داده است .در پایان سال
 28 ،2008روزنامهنگار در زندانهای
این کشور زندانی بودند.

افغانستان« :پرویز کامبخش»
روزنامهنگار  23سالهای است که سال
 2007به اتهام انتشار آثار ضداسالمی،
در مزارشریف بازداشت شده .در سال
 2008هیئت سه نفرهی قضات طی
دادگاهی غیرعلنی او را به اعدام
محکوم کردند .هرچند که دادگاه
استیناف حکم توهین به مقدسات او را
تایید کرد ،اما مجازات اعدام را به 20
سال حبس کاهش داد.

عراق :در سال ،2008
 14روزنامهنگار در عراق
کشته شدند.
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روسیه :خانم «آنا پولیتسکوفسکایا »14
یکی از معدود روزنامهنگارانی بود که وقایع
چچن را گزارش میکرد .او سال  2006در
مسکو به قتل رسید .قرار بود مقاالت او در
مورد شکنجههای رخ داده در چچن ،در
روزنامهی «نووایاگزتا»  15منتشر شود.
قاتل او همچنان ناشناس مانده است .در
سال« ،2009ناتالیا اسمیرووا» 16نیز که در
موردحقوقبشردرچچنفعالیتمیکرد،به
قتلرسید.

در سال 60 ،2008
روزنامهنگار در سراسر جهان
کشته شدهاند...

آزادی رسانهها در معرض تهدید
شاخص گزارشگران بدون مرز برای آزادی مطبوعات
(سال )2009

*  76یا بدتر
*  75/9ـ 51
*  50/9ـ 26
* زیر 26
* نامعلوم

اعداد شاخص ،مبتنی بر گزارشهای
نقض آزادی مطبوعات است.

آزادی بیان
بیـان عقایـد و دیدگاههـا ،به صـورت عمده از ویژگیهـای بنیـادی آزادی فردی در
نظر گرفته میشـود.
در مـادهی  19میثـاق بینالمللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی ،بـر حـق آزادی بیـان
تصریح شـده اسـت .با وجود این ،هم در متن میثاق و هم در نظرات بسـیار معتبر آمده
اسـت کـه :اعمـال محدودیت بر این حق در بعضی شـرایط خاص الزامی اسـت؛ آن هم
اشـکالی از بیـان و اظهار نظر کـه احتما ًال منجر به نقض جدی حقـوق بنیادین دیگران
میشـود .بـه عنوان مثـال افراد در بیان «سـخنان تنفرآمیز» 13و اظهـارات کام ً
ال موهن
محدودیـت دارنـد ،کـه در قالـب قوانین بینالملل ممکن اسـت برای حفاظـت از امنیت
ملـی ،نظـر عمومی یا سلامت و اصـول اخالقی عمومی اعمال شـود.
ایـن محدودیتهـا راه را بـرای سوءاسـتفاده بـاز میگـذارد .بسـیاری از دولتها به
صـورت نظاممنـد از این مکانیـزم برای محدود کـردن آزادی بیان و اظهـار نظر افرادی
کـه قصـد نقد و افشـای سوءاسـتفادههای حقوق بشـری و همچنین اشـکال سـرکوب
سیاسـی فعالیـت میکنند ،بهـره میگیرند.
عجیب نیسـت که در این شـرایط روزنامهنگاران محتملترین گروهی هسـتند که
حـق آزادی بیـان و اظهـار نظـر آنهـا بیـش از همه زیر پا گذاشـته یا محدود میشـود.
مـوارد نقـض ،اشـکال گوناگونـی را شـامل میشـود؛ از جمله :سانسـورهای مرسـوم و
ممنوعیـت فعالیـت ،تـا زنـدان و حتـی مـرگ .در سـالهای اخیـر رایجتریـن اتهاماتی
کـه در سراسـر دنیـا بـرای زندانی کـردن روزنامهنگاران اسـتفاده شـده اسـت ،اتهامات
فعالیتهـای ضـد دولتیاند .از جملـه :اقدام
بـه برانـدازی ،افشـای اسـرار دولتـی ،اقدام
موارد خشونت علیه
علیـه امنیـت ملـی و ...گسـترش اینترنـت
روزنامهنگاران در سال 2008
نیـز در ایـن واقعیـت منعکـس میشـود
کـه امـروزه  45درصـد از فعاالن رسـانهای
* 60نفر کشته
زندانـی در سراسـر دنیـا را وبالگنویسـان،
*  229نفـر بـه صـورت فیزیکـی مـورد حمله یا
گزارشـگران اینترنتـی یا سـردبیران آنالین
تشـکیل میدهند .ﻧﻣودار
تهدیـد قـرار گرفتهاند
*  29نفر ربوده شده
*  673نفر بازداشت

ﭼﺎﭘﯽ% 42

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
% 45

]روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﻪ
و[......

رسانهها
رادﯾﻮ % 4

نوع رسانهای که خبرنگاران بازداشتی
در آن کار میکردند (سال )2008

کل روزنامهنگاران زندانی شناسایی شده تا پایان
سال  125 :2008نفر
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کرهی جنوبـی :با دسترسـی
 % 89خانوادههـا بـه اینترنت ،این
کشـور باالترین میزان دسترسـی
در جهـان را دارد .مأمـوران دولتی
بـر ارتباطـات اینترنتـی نظـارت
دارنـد و هرگونـه حمایت و تعریف
و تمجید از کرهی شـمالی مسدود
یا سانسـور میشـود.

ایـران :تمامی ارتباطـات اینترنتی
بایـد از یـک درگاه خـاص عبـور
کنـد .شـرکت ارتباطـات ایـران
کمیتهای متشـکل از مقامات دولتی،
اعضای دادگسـتری و سـرویسهای
اطالعاتـی؛ جلسـات منظمـی در
جهـت تصمیمگیـری دربـارهی
سـایتهایی که بایـد توسـط وزارت
ارتباطـات ایـران مسـدود شـده یـا
زیـر ذرهبیـن قـرار بگیرند ،تشـکیل
میدهـد.

ترکیه :در سال  ،2007بحث در
مورد تصویب قانونی در راستای
نظارت موثر بر دسترسی به اینترنت،
کمتر از یک ساعت در پارلمان ترکیه
طول کشید .در فاصلهی دو سال،
تعداد سایتهایی که دسترسی به
آنها با اعمال این مقررات مسدود
شدند ،به  2600مورد رسید .ترکیه
همچنین به صورت رسمی دسترسی
به سایت  YouTubeرا مسدود کرده
است.

سوئیس :در حالی که سایر
کشورهای اروپایی طی روال
موجود ،دسترسی به سایتهایی
با محتوای تصاویر پورنوگرافی
کودکان و مطالب نژادپرستانه را
مسدود میکنند ،مقامات سوئیس
رویکرد گستردهتری نسبت به
این قضیه دارند .قاضی یکی از
دادگاههای سوئیس به چند شرکت
تأمینکننده اینترنت دستور داد
چندین سایت ویژهی آمریکایی که
مرتب ًا از دادگاههای سوئیس انتقاد
میکردند ،را مسدود کنند.

چین :در ژوئن  ،2009برنامهی به
کار گرفتـن نرمافزارهـای فیلترینگ
دولتـی در تمـام کامپیوترهـا ،بـا
اعتراض گسـتردهی جامعهی آنالین
 300میلیونـی چیـن مواجـه شـده و
بـه تعویـق افتـاد .روشهـای موجود
سانسـور اینترنـت (از جملـه مسـدود
کـردن بعضـی سـایتهای خـاص
و نیـز خودسانسـوری سـایتهای
بـزرگ از جملـه گـوگل) همچنـان
مسـکوت مانده و ادامه دارد .در سـال
 2009طـی شـورشهای قومـی
«سـینکیانگ»  19کـه منجـر بـه
کشـته شـدن  140نفر شـد ،اینترنت
آن منطقه قطع و دسترسـی به تویتر
در سراسـر کشـور مسـدود شد.

برمـه :بـرای خریـد و اسـتفاده
از مـودم بـه مجـوز دولتـی نیـاز
اسـت و تخطـی از ایـن قانـون به
مجـازات  15سـال زنـدان منجـر
میشـود .در سـال 14 ،2009
روزنامهنـگار و  2وبالگنویـس
در زنـدان بودنـد .کمدینـی به نام
 ،Zarganarبـه دلیـل انتشـار
مقالهای اینترنتـی با موضوع انتقاد
از مدیریـت دولتـی در زمینـهی
کمکرسـانی بشردوسـتانه بعـد
از طوفـان «نارگیـس» 20بـه 35
سـال زنـدان محکـوم شـد.

ازبکسـتان :در حالـی کـه قانـون
اساسـی بـر آزادی بیـان و ممنوعیـت
سانسـور تاکید کرده اسـت ،ازبکسـتان
نظـارت و سانسـور گسـتردهای بـر
اینترنـت اعمـال میکنـد؛ کـه ایـن
امـر بـه ویـژه پـس از اعتراضـات
خشـونتآمیز سـال  2004در تاشـکند
و اسـتان اندیجـان ،شـدت گرفـت .از
میـان روشهایـی کـه در ایـن راه بـه
کار مـیرود ،میتـوان بـه ایـن مـوارد
اشـاره کـرد :اسـتفاده از نرمافزارهـای
جاسوسـی ،اعمـال محدودیـت بـر
 ISPهـا و تشـویق رسـانهها بـه
خودسانسـوری.

عربسـتان سـعودی :رژیـم
سـعودی بـه عنـوان بدتریـن
سانسـورکنندهی اینترنـت در میـان
کشـورهای عربی متهم شـده است.
سـایتهایی بـا مضامیـن سیاسـی،
مذهبی یا غیراخالقی و سـایتهایی
کـه به مخالفان سیاسـی و گروههای
حقـوق بشـری تعلـق دارنـد ،هـدف
ایـن سانسـورها واقـع میشـوند.
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تونس :در جوالی سال
 ،2009یک استاد بازنشسته به
نام دکتر «خدیجه عرفوئی» 18
به دلیل انتشار خبر ربودهشدن
 5کودک از مقابل مدرسهای
در تونس ،به اتهام «اخالل در
نظم عمومی» به  8ماه زندان
محکوم شده .با وجود انکار اخیر
یکی از وزیران دولت ،هراس
عمومی از ربودن و قاچاق
کودکان همچنان وجود دارد.

سانسور اینترنت

ارزشیابی انجام شده توسط  OpenNetدر مورد
سطح فیلترینگ بر اساس زمینههای سیاسی
(سال )2009
* نامعلوم
* بدون شواهد
* مشکوک
* انتخابی
* بسیار زیاد
* فراگیر

* کشورهایی که به دلیل سانسور اخبار
و سرکوب کاربران اینترنت ،توسط
گزارشگران بدون مرز با عنوان «دشمنان
اینترنت»  17شناخته شدهاند

سانسور ارتباطات
شـرایط و امکان جسـتجو ،دریافت و انتقال اطالعات نقش اساسی را در بهرهگیری
از آزادیهـای فـردی ایفا میکنـد و از ویژگیهای ضروری جوامع واقع ًا باز اسـت.
سانسـور دولتی اشـکال گوناگونـی از محدودیتهای مسـتقیم را بـر اطالعاتی که
ممکـن اسـت در عرصهی عمومی در دسـترس باشـند ،اعمـال کرده اسـت .حفاظت از
امنیـت ملـی ،اسـرار دولتـی و اذهان عمومی ،بهانههای مرسـومی هسـتند کـه معمو ًال
بـرای اعمـال محدودیـت بـر جریـان آزاد اطالعات و عقاید ،به آنها اسـتناد میشـود و
تمامـی دولتهـا کـم و بیش از سانسـور اسـتفاده میکنند.
اینترنـت (بـه طـور خـاص) نویـد دهنـده کسـانی بـوده کـه سانسـور گسـترده در
کشورشـان باعـث نقـض حقوق بشـر آنهـا در ارتبـاط آزادانه میشـود .امـا دولتهای
سـرکوبگرتر علیـه چالشهایی که اینترنت در توان سانسـور و کنتـرل جریان اطالعات
ایجـاد میکنـد ،اقـدام کردنـد .بنابراین اینترنـت به جای اینکـه محلی آزاد بـرای تبادل
ایدههـا و ارتباطـات باشـد ،به صـورت روز افزونی در معـرض انواع پیچیـدهی نظارت و
سانسـور قرار گرفته اسـت.
علاوه بـر اشـکال سـنتی سانسـور (از جملـه :زندانـی کـردن ،اذیـت و آزار ،تهدید
روزنامهنـگاران و وبالگنویسـان) بسـیاری از دولتهـا روشهـای پیشـرفتهای را برای
کنتـرل و مسـدودکردن دسترسـی شـهروندان خود بـه بخشهایی از اینترنـت  -که به
نظر آنها غیرقابل قبول اسـت -به کار گرفتهاند .این مسـئله نقض حقوق بشـر فردی
بـه شـمار آمـده و در جهـت جلوگیـری از توسـعهی جامعـهی مدنی قـدم بر مـیدارد و
همچنیـن ابـزار دیگـری به مجموعه اهرمهای سـرکوبهای سیاسـی اضافـه میکند.

آزادی رسانهها در معرض تهدید

91
79

72

آمار ثبتشده توسط گزارشگران بدون مرز
(سال )2008

70

در سال 1740 ،2008
سایت اینترنتی در سراسر
دنیا مسدود ،تعطیل یا به
حالت تعلیق در آمدهاند...
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اروپا و
آفریقای شمالی
آسیای مرکزی
و خاورمیانه
45

قارهی آمریکا

آسیا

آفریقا

چین :کارگران در چین برای تشکیل یا
عضویت آزادانه در اتحادیههای صنفی
مختار نیستند .تنها یک سازمان کارگری
در قانون به رسمیت شناخته شده است:
«فدراسیون اتحادیههای کارگری کل
چین» .)ACFTU( 24

سنگاپور :بازبینی قوانین مجازات عمومی،
دامنهی برخورد و حمله به تجمعات
غیرقانونی را گسترش داد .از این قوانین در
موارد متعددی استفاده شده است؛ از جمله
علیه کنشگران «جنبش فالون گنگ»  25که
در حال برگزاری راهپیماییای مسالمتآمیز
علیه دولت چین بودند.

قرقیزستان :در این کشور
محدودیتهای شدیدی در
مورد مکانهایی که امکان
برگزاری راهپیمایی وجود دارد
اعمال میشود و همچنین با
تهدید شرکتکنندگان در
راهپیماییهای مسالمتآمیز
توسط پلیس همراه است.

اردن :دولت اردن در سال 2008
پیشنویس قانونی را ارائه کرد که بر
اساس آن مقامات میتوانند سازمانهای
غیردولتی را از مشارکت در امور سیاسی،
مذهبی و فرقهای و همچنین پایهگذاری
واحدهای جدید منع کنند.

زیمباوه :در سال « 2002قانون
نظم عمومی و امنیت» هرگونه
تجمع بدون اجازهی پلیس را ممنوع
کرد .این قانون برای جلوگیری از
فعالیت سندیکاها و اعمال فشار و
مزاحمت بر اعضای اتحادیههای
صنفی به کار رفته است.
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بالروس :در  14فوریهی سال
 2009نیروهای امنیتی تظاهرات
مسالمتآمیز ساالنهی «جنبش
جبههی جوانان»  23را به شکل
خشونتآمیزی برهم زدند.
تظاهرکنندگان از هرگونه تجمع
منع و چندین نفر هم مجروح شدند.

گینهی استوایی :در سال
 2008نیروهای امنیتی با
خشونت تمام اعتصاب کارگران
چینی مهاجر را سرکوب کردند
که به کشته شدن حداقل  2نفر
و بازگشت صدها نفر دیگر به
چین منجر شد؛ جایی که مقامات
هرگونه اعتصاب توسط هموطنان
خود را به شدت محکوم میکنند.

تهدید آزادی انجمنها

شاخص «خانهی آزادی» 21از آزادی انجمنها
(سال )2007
*  3ـ  0محدودیتهای سنگین
*6-4
*9-7
*  10 - 12محدودیت اندک
* نامعلوم

ایاالت متحده:
«قانون ملی روابط
کار» 22حق آزادی
آزادی
انجمنها،
مذاکرات جمعی کار و
آزادی پیوستن کارمندان بخش
خصوصی به اتحادیههای
صنفی را تضمین کرده است.
اما ضمن شامل نشدن کارگران
بخش عمومی ،بسیاری از
کارمندان بخش خصوصی (از
جمله حوزه کشاورزی ،کارگران
خانگی ،سرپرستها و پیمانکاران
مستقل) را نیز در بر نمیگیرد .در سال
 2002هنوز هیچ قانونی وجود نداشت که نزدیک
به  25میلیون کارگر بخش خصوصی و  69میلیون
کارگر فدرال دولتی و دولت محلی ،حقی برای
چانهزنی در مورد مزد ،ساعتکار یا مفاد استخدام
داشته باشند .از آن زمان حتی کارگران بیشتری
از پوشش «قانون ملی روابط کار» خارج شدهاند.

اجتماعات و انجمنها
دیـدار و ارتبـاط بـا دیگران یکی از اجزاء اساسـی حقوق شـهروندی اسـت .ولی محدودیت
در داشـتن حـق اجتمـاع همچنان به عنـوان ابزاری محوری در دسـت دموکراسـیهای صوری
و حکومتهـای اقتدارگـرا قرار دارد؛ که با توسـل بـه آن علن ًا از اراده و خواسـت مردم جلوگیری
و آن را تحریـف میکنند.
آزادی اجتماعـات و انجمنهـا بـه صورت دو حق جداگانه در میثاق حقوق مدنی و سیاسـی
به رسـمیت شـناخته شـده اسـت .ولی با وجـود اینکه این میثاق توسـط همه دولتهـا (به غیر
از  29دولـت) به تصویب رسـیده اسـت ،نقـض نظاممند هر دو آنها در سراسـر دنیـا ادامه دارد.
بسـیاری از دولتهـا بـه بهانهی امنیـت ملی یا برقـراری نظم عمومی ،تجمعات مسـالمتآمیز
را محـدود میکننـد؛ کـه اغلب دالیلی سـاختگی بـرای سـرکوب قانونی فعالیتهای سیاسـی
هسـتند .بعضـی دولتهای دیگـر تقریب ًا تمامی اشـکال تجمعات را بـه ویـژه در دوران نزدیک
بـه انتخابات ،محـدود میکنند.
حـق آزادی اجتماعـات در راسـتای تالشهایی برای حفاظت از شـرایط کارگـران به وجود
آمـده و بـه تمرکـز بـر آن گرایش دارد .مـادهی  22حق کارگران در تاسـیس یـا عضویت آنها
در اتحادیههـای کارگـری را شـامل میشـود و اجـازه پیگیـری اعتصابات کارگـری را به آنها
میدهـد .نبـود جایگزینـی کارآمـد بـرای کاپیتالیـزم و زوال آشـکار هویـت متمایز و منسـجم
طبقـهی کارگـر در بسـیاری از جوامـع صنعتـی و فراصنعتـی ،به افـول جنبشهـای اتحادیهی
صنفی جهانـی و عضویت در آنها انجامیده
اسـت .مؤلفههـای دیگـر از جملـه :اعمـال
قانون چه میگوید...؟
نفـوذ شـرکتهای بـزرگ ،قـدرت چانهزنی
شـرکتهای چندملیتـی و ترجیـح عمومی
هر کسـی حـق اجتماع آزادانـه با دیگـران را دارد؛
منافـع اقتصادی بر سـایر مسـائل ،بـه طور
از جمله حق تشکیل سـندیکا (اتحادیهی صنفی)
همزمـان بـه نقض مـادهی  22منجر شـده
و عضویـت در آن برای حمایـت از منافع خود.
است.
(میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی-
مادهی  ،22سال )1966

قانون چه میگوید...؟

ایرانیان در اعتراض به نتایج انتخابات سال 2009
که به رأی اکثریت غیرمنتظرهای به نفع احمدینژاد
منجر شد ،به خیابانها آمدند .این اعتراضات به بهانهی
غیرقانونی بودن ،به درگیری خونین میان معترضان با
پلیس و نیروهای امنیتی انجامید.
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حق تشـکیل مجامـع مسـالمتآمیز به رسـمیت
شـناخته میشـود .اعمال این حـق تابع هیچگونه
محدودیتـی نیسـت ،جـز آنچـه بـر طبـق قانون
مقـرر شـده و در یـک جامعـهی دموکراتیـک به
مصلحـت امنیـت ملـی ،ایمنـی عمومـی ،نظـام
عمومـی یـا بـرای حمایـت از سلامت و اخلاق
عمومـی یا حقـوق و آزادیهای دیگـران ضرورت
داشـته باشد.
(میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی-
مادهی  ،21سال )1966
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بخش چهارم :
درگیری و مهاجرت
بعضـی از بارزتریـن موارد نقض حقوق بشـر ،در نتیجهی درگیریها و مهاجـرت رخ میدهد؛ که از
زمانهای بسـیار قدیم از ویژگیهای جداییناپذیر جوامع بشـری بودهاند .انسـانها از بسـیاری جهات،
بدترین دشـمن خودشان هستند.
جنبـش نویـن حقـوق بشـر پـس از جنـگ جهانـی دوم و بـه ویـژه در واکنـش بـه فجایـع و
هراسآفرینـی صـورت گرفته در هولوکاسـت ،شـکل گرفـت .هدف اصلـی میثاقهای حقوق بشـری،
جلوگیـری از درگیـری و بـروز دالیل مهاجرت اجباری و گروهی اسـت .با وجود تالشهای گسـتردهی
بسـیاری از مدافعـان حقوق بشـر ،نسلکشـی با هولوکاسـت پایان نیافـت و بعد از پایـان جنگ جهانی
دوم ،میلیونهـا نفـر در نقـاط مختلف جهان قربانی نسلکشـی شـدهاند .همچنین جنگهـای جاری و
درگیریهـای مسـلحانه هزینـهی گزافـی را بر حقوق بشـر ملتها تحمیل کـرده و آنهـا را در معرض
خطراتـی قـرار میدهد؛ از جمله کشـته شـدن کسـانی که در جسـتجوی یک جـای امن ،در حـال فرار
از مناطق پرتنش هسـتند.
سـازمان ملـل متحـد با بـه کار گرفتن صلحبانـان کالهآبی این سـازمان ،فعاالنه در تلاش بوده تا
از گسـترش و تعـرض درگیری مسـلحانه در بسـیاری از نقـاط دنیا جلوگیری کند .البتـه همه این قبیل
مأموریتهـا بـر حکمی در راسـتای حفاظت از ادامهی صلح ،یا خاتمه دادن به جنگ و دشـمنی اسـتوار
اسـت .صلحبانـان سـازمان ملل مشـخص ًا زمانی بـه کار گرفته میشـوند که بدترین قسـمت جنگ به
پایان رسـیده باشد.
رویـای بسـیاری از مـردم جهـان بـرای دسـتیابی به صلـح جهانی ،بـا وجود بـازار جهانـی تجارت
اسـلحه رنـگ میبـازد .تولیـد و صـدور اسـلحه بخـش مهمـی از اقتصـاد بسـیاری از اعضای پیشـرو
جامعـهی جهانـی را تشـکیل میدهـد؛ از جملـه کشـورهایی کـه مرتبـ ًا به تعهد خـود بر صلـح و ثبات
تاکیـد میکنند.
بـدون شـک تـداوم درگیـری و بیثباتـی ،اثـر نابـود کننـدهی بیحـد و مـرزی بـر حقـوق بشـر
میلیونهـا نفـر در پـی دارد .تعهـد صادقانـه بـرای جلوگیری از ایـن رفتارهای غلـط ،نیازمنـد قوانین و
سیاسـتهایی جامـع از سـوی آنهایـی اسـت کـه به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در تـداوم وضع
فالکتبـار بشـر نقـش دارند.
چـاد :سـرباز جوانـی عضـو شـبهنظامیان
جنبـش عدالـت و برابـری ،بـرای مبـارزه
بـا گـروه «جانجاویدهـا» آمـاده میشـود.
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برمه :حکومت نظامیان در
سرکوب گروههای اقلیت قومی،
مخالفان سیاسی و راهبهای
بودایی بیرحمانه عمل میکند.
خودداری دولت از ورود
آژانسهای کمکرسان بینالمللی
به کشور  -در جریان طوفان
«نارگیس» 34در سال -2008
منجر به مرگ هزاران نفر از مردم
عادی شد.

افغانستان :افراد عادی و
غیرنظامی در نتیجهی دههها
درگیری در این کشور کشته
میشوند ،اما از سال  2001هزاران
نفر توسط طالبان یا در اثر عملیات
نظامی نیروهای ناتو کشته شدهاند.

عراق :خشونتهای فرقهای که پس
از سقوط رژیم صدام حسین در سال
 2003درگرفت منجر به مرگ نزدیک
به  100هزار غیرنظامی شد ،که
اکثریت آنها عمداً هدف دستههای
مذهبی رقیب قرار گرفتند.

اســرائیل و سرزمیــــنهای
فلسطینی :هزاران نفر از مردم عادی
در طول دههها درگیری میان گروههای
شبهنظامی فلسطینی و ارتش اسرائیل،
به عمد یا به صورت «تلفات جانبی»31
در درگیریهای نظامی کشته شدهاند.
چاد :از سال  2005شبهنظامیان مورد
حمایت سودان ،هزاران نفر از اقوام  Furو
 Zaghwasرا به قتل رساندند.

سومالی :فروپاشـی واقعـی دولت
منجـر بـه بیپنـاه مانـدن مـردم
عـادی و غیرنظامیـان در مقابـل
رفتارهـای وحشـیانهای شـده کـه
توسـط گروههای مسلح و دستههای
جنایتـکار اعمـال میشـود.

سریالنکا :جنگ داخلی میان

شورشیان «ببرهای تامیل» 33

و نیروهای دولتی سریالنکا در
سال  2009با شکست ببرهای
تامیل خاتمه یافت .طی این
درگیریها ،هر دو طرف فجایعی
را علیه افراد عادی مرتکب شدند.

سودان :از سال  2004در
منطقهیدارفور،شبهنظامیانعرب
مورد حمایت دولت (جانجاوید) 32
جنگی را علیه قومیت آفریقاییها
به راه انداختند 400 .هزار نفر را
کشتند و بیش از صدها هزار نفر
را وادار به ترک خانههایشان و
رفتن به پناهگاههای موقت و

مناطق مسکونی نابود شدند،
ساکنان آن کشته یا رانده شدند،
ساختمانها تخریب شده ،مزارع
با مهمات عملنکرده پوشانده
شده و هزاران نفر بدون باقی
ماندن هیچ اثری ناپدید شدند.
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کمپ پناهندگان کردند .هرچند
که ایاالت متحده این اتفاق
را نوعی نسلکشی خواند ،اما
سازمان ملل بر اساس گزارش
سال  2005خود ،این عمل را
فاقد قصد و نیت نسلکشی عنوان
کرده و از طبقهبندی آن به عنوان
نسلکشی خودداری نمود.

مناطق نگرانکننده

کشورهایی که کشتار جمعی
و رفتارهای وحشیانه نظاممند
موجود در آنها میتواند به
نسلکشی منجر شود
(سال )2009

نسلکشیهای قرن 20
 1/5میلیون ارمنی قربانی ترکیهی
عثمانی شدند

 3میلیون اکراینی قربانی شوروی در دوران
استالینشدند
 300هزار چینی در نانجینگ قربانی ارتش
امپراتوری ژاپن شدند
 6میلیون یهودی قربانی آلمان نازی شدند
 650هزار صرب ،یهودی و روما28

در بالکان قربانی کرواتهای
اوستاش 29شدند

 200هزار سرخپوست قوم مایا قربانی
نیروهای دولتی گواتماال شدند

جمهوری دموکراتیک کنگو:
دههها درگیری میان شبهنظامیان
جنگساالر باعث مرگ حداقل
 5/2میلیون شهروند شده ،که
بسیاری از آنها عم ً
ال توسط
دستههای گوناگون قومی هدف
تهاجم قرار گرفتهاند .بیش از 5/1
میلیون آواره در کمپها زندگی
میکنند و نزدیک به  370هزار نفر
که از درگیریها فرار کردهاند به
کشورهای همسایه پناهنده شدند.

در قرن بیستم
 72/5میلیون مرگ در
اثر نسلکشی رخ داده
است...

 3میلیون بنگالدشی در منطقهای که
سابق ًا «پاکستان شرقی» نامیده میشد،
قربانی نیروهای پاکستان شدند

 100هزار هوتو قربانی توتسیهای مسلط
بر رژیم بروندی شدند
 3میلیون کامبوجی رژیم «حِمزهای
ت شدند
سرخ» قربانی پولپو 

 300هزار نفر از ساکنین تیمور شرقی 30

قربانی سرکوب سیاسی شدند

 200هزار کرد قربانی عملیات صدام
حسین علیه کردها در عراق شدند
 50هزار توتسی قربانی هوتوهای مسلط
بر رژیم بروندی شدند
 800هزار نفر که اکثر آنها توتمی بودند
قربانی قتل عام از سوی هوتوها در
رواندا شدند.
 8هزار مسلمان بوسنیایی توسط نیروهای
صرب در سربرنیتسا به قتل رسیدند
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نسل کشی

27

تهیـه و نـگارش اعالمیـهی جهانـی حقـوق
بشـر تـا حـدودی در واکنـش به ترسـی بـوده که
از «هولوکاست» ناشی شـده است .بنابراین تاکید
بـر جلوگیـری از نسلکشـی یکـی از مؤلفههـای
اصلـی جنبـش نویـن حقـوق بشـر اسـت .اینکه
رفتارهای وحشیانه رسـم ًا به عنوان «نسلکشی»
قلمـداد شـوند ،همـواره مـورد بحـث بوده اسـت.
تعییـن یـک درگیری جاری به عنوان نسلکشـی
تبعاتـی در تعهدات قانونی و حقوقی سـازمان ملل
ایجـاد کـرده و ایـن سـازمان را وادار میکنـد وارد
عمـل شـود .لذا این مسـئله موضوعـی فوقالعاده
سیاسـی تلقی میشـود .معرفی یـک درگیری در
گذشـته بـه عنـوان نسلکشـی ،پیامدهایـی را در
روابـط کشـورها داشـته و میتواند به درخواسـت
غرامـت بازمانـدگان قربانیان منجر شـود.
انـکار هولوکاسـت در  10کشـور اروپایـی
خالف قانون اسـت؛ از جمله در :اتریش ،فرانسـه،
آلمـان و لهسـتان .در مقابـل ،در ترکیـه ادعـای
نسلکشـی بـودن مـرگ 1/5میلیـون ارمنی بین
سـالهای  18ـ  1914غیرقانونـی اسـت.

قانون چه میگوید...؟

نسلکشـی بـه هرکـدام از اعمـال زیـر
اطلاق میشـود کـه بـه قصد نابـودی همـه یا
بخشـی از گروههـای ملـی ،قومـی ،نـژادی یـا
مذهبی انجام شـود؛ که عبارتند از( :الف) کشـتن
اعضـای یـک گـروه( .ب) ایجاد صدمات شـدید
جسـمی و روحـی در اعضای گـروه( .ج) تحمیل
کلی شـرایطی به وضعیت زندگی گـروه به قصد
فراهـم کردن نابودی فیزیکی در همه یا بخشـی
از آنهـا( .د) تحمیل اقداماتی بـرای جلوگیری از
تولـد در گروه( .و) انتقال اجبـاری کودکان از یک
گروه بـه گـروه دیگر.
(میثاق سازمان ملل متحد در جلوگیری و
مجازات نسلکشی -مادهی  ،2سال )1948

درگیریهای غیردولتی

کشــورهایی که حداقــل یک
درگیری بدون دخالت نیروهای
دولتی را تجربه کردهاند
( 2007ـ )2002
52

جنگهای خانگی (داخلی)

تعداد درگیریهای مسلحانه با دخالت نیروهای
دولتی که در داخل کشور یا آبهای سرزمینی
مبارزه کردهاند ( 2005ـ )1946

* کشورهایی که حداقل  7مورد
در داخل خاک خود یا خارج از
مرزهایشان درگیری داشتهاند

وضعیت حقوقی جنگهای
خلیج

فارس37

 2آگوست حمله به کویت .شورای امنیت سازمان
ملل متحد طی قطعنامهی  660عقبنشینی
کامل عراق را خواستار شد 6 .آگوست اعمال
تحریمهای اقتصادی علیه عراق از طریق
قطعنامهی  661شورای امنیت ملل متحد .
 29نوامبر ،شورای امنیت سازمان ملل طی
قطعنامهی  678به دولتهای حامی کویت اجازه
داد در جهت استفاده از تمامی ابزارهای ضروری
برای پشتیبانی از قطعنامه  660شورای امنیت،
وارد عمل شوند.
 16ژانویه تا  3مارس ،جنگ خلیج فارس.
نیروهای ائتالف بمباران هوایی عراق و
متعاقب آن حملهی زمینی و اخراج نیروهای
عراقی از کویت را رهبری کردند .عراق مفاد
آتشبس را پذیرفت.

متعاقب حملهی نیروی هوایی عراق به کردها و
شیعیان ،ایاالت متحده و بریتانیا «منطقهی پرواز
ممنوع»  38حفاظتی را برقرار کردند .هرچند این
کار به صورت خاصی توسط شورای امنیت تایید
یا تجویز نشد ،ایاالت متحده و بریتانیا استدالل
کردند که عمل آنها در راستای قطعنامهی 688
شورای امنیت (به تاریخ  5آوریل  )1991است.

بیش از  2میلیون نفر
طی سالهای
 75ـ  1955در جنگ
ویتنام کشته شدند...

شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که
اعضای شورا نمیتوانند به صورت یک جانبه
برای اجرای قطعنامه اقدام کنند.
 12سپتامبر« ،جورج بوش» رییس جمهور
ایاالت متحده در مورد داشتن حق عملیات
نظامی بازدارنده علیه عراق توسط کشورش ،به
مجمع عمومی سازمان ملل اطالع داد.
 17سپتامبر ،بوش کلیات «دکترین بوش»  39را
اعالم کرد؛ که در آن بر تصمیم ایاالت متحده
برای عملیات یکجانبهی بازدارنده در جهت
حفاظت از خود تاکید میکرد.
 8نوامبر ،شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه
 1441را تصویب کرد؛ که خواهان خلعسالح
عراق از هرگونه سالح کشتارجمعی میشد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد اینکه
این قطعنامه توجیه کافی برای حمله به عراق را
فراهم میآورد ،همنظر نبودند.
 20مارس ،حملهی موشکهای ایاالت متحده به
بغداد نشانهی آغاز عملیات نظامی بود.
 9آوریل ،نیروهای ایاالت متحده بغداد را
اشغال کردند.
ماه مِی ،شورای امنیت از حکومت عراق به
رهبری آمریکا پشتیبانی کرد.

گروه بازرسی عراق هیچ اثری از سالحهای
کشتارجمعی پیدا نکردند.
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جـنـگ و
درگیـری
مسلحانه
جنـگ و درگیری مسـلحانه تأثیر ویرانگری
بـر حقوق بشـر دارد .نهتنها حق حیـات و امنیت
جهانی ،بلکه بسـیاری از حقوق دیگر نیز توسـط
هـرج و مـرج و ویرانیهـای ناشـی از آن نادیـده
گرفته میشـود.
هنوز مداخله مسـلحانه سـؤاالت دشـواری
را در برابـر حامیـان حقـوق بشـر ایجـاد میکند.
حقـوق بشـر خاصـی کـه فـارغ از آثـار جنگ و
درگیریهـای مسـلحانه باشـد ،وجـود نـدارد.
در واقـع منشـور سـازمان ملـل متحـد حـق
دولتهـای عضـو را در توسـل بـه جنـگ  -بـه
عنـوان ابزاری بـرای حفاظت و دفـاع از تمامیت
ارضی خود -به رسـمیت شـناخته اسـت .مادهی
 28اعالمیـهی جهانـی حقـوق بشـر حـق نظم
مدنـی و بینالمللـی (کـه در آن تحقـق کلیهی
حقـوق و آزادیهـای مقـرر در ایـن اعالمیـه
بهطـور کامـل میسـر میشـود) را بـه رسـمیت
شـناخته اسـت .تفسـیر بعضیهـا حاکـی از آن
اسـت کـه این مـاده اسـتفاده از نیروهای نظامی
بـرای جنـگ در مقابل دولتهای «خودسـر» 35
و جلوگیـری از نقـض نظاممنـد حقـوق بشـر را
ایجـاب میکنـد.
در زمینـهی حقـوق بشـر ،جنـگ و
درگیریهـای مسـلحانه ماننـد «شمشـیری دو
لبـه» اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه از یـک طرف
بـرای مردمـی کـه درگیـر آن هسـتند اثـری
ویرانگـر دارد ،از طـرف دیگـر بهکارگیـری
نیروهـای نظامـی یکـی از آخریـن راهحلهایی
اسـت که بـا آن میتـوان تهدیـد نظاممند علیه
حقـوق بشـر را رفـع کـرد.

تجارت اسلحه

هر ساله بین  15تا  20هزار نفر در اثر انفجار
مینهای زمینی و تسلیحات عملنکرده
کشته یا زخمی میشوند .اکثر این قربانیان در
کشورهایی هستند که دیگر درگیر جنگ نیستند.
تأثیر مینهای زمینی فراتر از خسارت ویرانگر
جسمی است که به افراد وارد میکند؛ از جمله
اینکه مینها میتوانند روند توسعه اقتصادی و
اجتماعی جوامع را متوقف کنند.

دسترسـی به سلاح و تجهیزات نظامی همچنان اثر ویرانگری بر حقوق بشـر افراد
بیپناهـی دارد که در معـرض درگیریهای خونین قـرار دارند.
هرچنـد درسـت اسـت که «اسـلحه افـراد را نمیکشـد بلکه ایـن مردم هسـتند که
همدیگـر را میکشـند» ،تجـارت جهانـی سلاح و صـادرات گسـترده و بدونکنتـرل،
درگیریها را تداوم بخشـیده و شـدیدتر میکند .تجارت سلاح با کمک به حکومتهای
ظالم برای باقیماندن در قدرت ،باعث نقض حقوق بشـر میشـود .همچنین کشـورهای
فقیـر را بهجـای سـرمایهگذاری در امـور آموزشـی و مراقبتهـای بهداشـتی ،بـه خریـد
سلاح تحریـک میکند.
قوانیـن ناکارآمـد تجـارت اسـلحه به مـا میگوید که هیـچ تضمینی وجود نـدارد که
ً
کاملا صلحآمیز اسـتفاده
سلاحها پـس از خریـد توسـط دولتهـا صرفـ ًا برای مقاصـد
شـوند ،یـا اینکـه به دسـت افـراد خالفـکار نیافتنـد .تصادفی نیسـت کشـورهایی که به
واسـطهی حضور دائمی در شـورای امنیت ،بیشـترین نفوذ را در سـازمان ملل متحد دارند
(فرانسـه ،روسـیه ،بریتانیـا و ایـاالت متحده) در میان کشـورهایی هسـتند که بیشـترین
درآمـد را از صـادرات سلاح به دسـت میآورند .در کل ،کشـورهایی کـه از نظر اقتصادی
بیشـترین توسـعهیافتگی در جهان را دارند ،صادرکنندگان اصلی اسـلحه هستند .در حالی
کـه کشـورهای در حال توسـعهی جهان بزرگتریـن واردکنندگان آن هسـتند.
نـوع خاصـی از جنگافـزار نظامی کـه تلفـات وحشـتناکی را بهبـار آورده ،مینهای
ً
کاملا کـور و تصادفی
زمینـی هسـتند .میـن بـا قیمت نسـبت ًا پایینـی که دارد ،سلاحی
اسـت و همچنـان تـا مدتها پـس از خاتمهی جنگها باعث کشـته شـدن و نقصعضو
انسـانها میشـود.
قاتلین سرسخت
کشورهایی که تلفات ناشی از مینهای
زمینی یا مواد منفجره باقیمانده از دوران
جنگ را تجربه کردهاند
(سال )2007
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دیگر کشورهای جهان
 12میلیارد دالر

فروشندگان تسلیحات

آمریکا
 69میلیارد دالر

ارزش قراردادهای بسته شده نقل و انتقال سالح توسط
عرضهکنندگان اصلی ،و درصدی از این قراردادها که با
کشورهای در حال توسعه بسته شده است
(سالهای  2004تا )2007

دیگر کشورهای اروپایی
 23میلیارد دالر
یلیارد

4-م

تالیا

کل قرارداد 208 :میلیارد دالر
کشورهای در حال توسعه
درصد فروخته شده

دالر

کشورهای توسعهیافته

رد دالر

ای  7میلیا
آلمان-
چین
 9میلیارد دالر

روسیه
 41میلیارد دالر

فرانسه
 18میلیارد دالر

بریتانیا
 24میلیارد دالر

 24میلیارد دالر
 23میلیارد دالر

کل بودجهی ساالنهی
آژانسهای وابسته به
سازمان ملل متحد تنها
برابر است با  %1/5ارزش
صنایع نظامی جهانی...

خریداران سالح
ارزش قراردادهای تسلیحاتی که
با عرضهکنندگان اصلی بسته شده
است ( 2007ـ )2004

 12میلیارد دالر

 4میلیارد
دالر

 4میلیارد
دالر

کره جنوبی

اسرائیل

 5میلیارد  5میلیارد
دالر
دالر

ونزوئال

سوریه

 5میلیارد
دالر

 6میلیارد  6میلیارد
دالر
دالر

مصر

امارات
متحده
عربی
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چین

پاکستان

عربستان
سعودی

هند

ب ِسالن  ،44روسیه:2004 ،
جنگجویان چچنی عدهای کودک
و خانوادههای آنها را در مدرسهای
گروگان گرفتند .در حملهی نیروهای
امنیتی روسیه به مدرسه 336 ،گروگان
که در میان آنها دو نوهی این زن نیز
حضور داشتند ،کشته شدند.

مسکو ،روسیه:2002 ،
 50جنگجوی چچنی700 ،
نفر از تماشاچیان تئاتری را
به گروگان گرفتند .حملهی
نیروهای روسی به قصد نجات
آنها ،منجر به کشته شدن
چچنیها و  100گروگان شد.

الجزایر :2007 ،حداقل
 150نفر در عملیاتی توسط
یک گروه القاعده کشته شدند.
مادرید اسپانیا:2004 ،
بمبگذاری در بیش از  4قطار،
باعث مرگ  191نفر شد.
لندن ،بریتانیا 4 :2005 ،بمبگذار
انتحاری باعث مرگ  52نفر در سیستم
حملونقل عمومی شدند.

افغانستان 2006 ،تاکنون:
جنگجویان طالبان بمبهای انتحاری
و کنار جادهای را علیه نیروهای ناتو،
شهروندان عادی افغانی و نیروهای
امنیتی به کار میبرند.

پاکستان :2007 ،انفجار بمب در
کراچی منجر به مرگ  140نفر از حامیان
نخستوزیر سابق «بینظیر بوتو» هنگام
بمبئی (مومبای) هند :2008 ،بازگشت او از تبعید شد .در ماه دسامبر،
حملهی تروریستی به  2هتل مجلل بینظیر بوتو همراه با  28نفر از حامیانش
در بمبئی منجر به مرگ  166نفر شد .در راولپندی به قتل رسید.
با محاصره هر دو هتل توسط نیروهای
امنیتی هندی ،همه تروریستها غیر از
یک نفرشان کشته شده و میهمانان
باقیمانده هم آزاد شدند.
گجرات ،هند:2002 ،
 29هندو توسط افراد مسلح
ناشناس به قتل رسیدند.

بالی ،اندونزی:2002 ،
با بمبگذاری القاعده200 ،
توریست به قتل رسیدند.

سریالنکا ،دههی  1980تا
 :2009در فاصلهی این سالها،
گروه آزادیبخش «ببرهای تامیل»
افراد دیگری از جمله رئیس جمهور
سریالنکا ،نخستوزیر سابق هند و 40
سیاستمدار سریالنکایی را کشتند.
عراق 2002 ،تاکنون :در واکنش
به اشغال عراق ،شورشیان وابسته به
القاعده با استفاده از بمبهای انتحاری
و دیگر وسایل انفجاری ،نیروهای
ائتالف و هزاران شهروند عادی عراقی
و نیروهای امنیتی را به قتل رساندند.

ریاض ،عربستان صعودی،
 :2003بمبگذاری انتحاری با
حمله به یک مجتمع مسکونی
غربی 26 ،نفر را کشت.
مومباسا ،کنیا:2002 ،
عملیات انتحاری القاعده در یک
هتل ،منجر به مرگ  3اسرائیلی
و  10کنیایی شد.
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بیروت ،لبنان:2005 ،
انفجار بمب باعث مرگ
«رفیق حریری» نخستوزیر
سابق و  20نفر دیگر شد.
سواحل دریای سرخ ،مصر:
شرم الشیخ ،سال  88 :2005نفر کشته
َد َهب  ، 43سال  23 :2006نفر کشته.
اسرائیل و مناطق فلسطینی :از
سال  2000گروههای فلسطینی علیه
اشغالگریاسرائیلازبمبگذاریهای
انتحاری و حمالت موشکی استفاده
کردند ،که با حمالت موشکی و
یورشهای نظامی اسرائیل (از جمله
در سال  2009ـ  2008علیه حماس
در نوار غزه) پاسخ داده شد؛ که به
مرگ هزار فلسطینی  -که بیشتر
آنها کودک بودند -انجامید.

عملیات تروریستی
وقایع منتخب ( 2009ـ )2000

نیویورک و واشنگتن دی.سی ایاالت
متحده :2001 ،تروریستهای القاعده 3
هواپیما را به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون
کوبیدند و باعث کشته شدن  2973نفر از
بیش از  50ملیت شدند.

تروریسم

تروریسم امروزه در سراسر جهان وجود دارد و اساس ًا با حقوق بشر در مغایرت بنیادین است.
بـا ایـن وجود ،رابطهی میان تروریسـم و حقوق بشـر پیچیده و چند وجهی اسـت .کسـانی که
به عملیات تروریسـتی دسـت میزنند معمو ًال به منظور کسـب حداکثر برد تبلیغاتی در مورد دلیلی
ویـژه ،قربانیان خاصـی را مورد هدف قـرار میدهند.
در سـالهای اخیـر هـزاران نفـر از مـردم عـادی و بیگنـاه در نتیجـهی فجایع تروریسـتی ،در
سراسـر دنیـا کشـته شـدهاند .اما بیشـترین توجه بـه قربانیان کشـورهای غربی جلب شـده اسـت؛
از جملـه افـرادی کـه در برجهـای دوقلـوی سـازمان تجـارت جهانی یـا بمبگـذاری در منطقهی
توریسـتی بالـی (اندونـزی) و انفجارهای انتحاری در سیسـتم حمل و نقل مادریـد و لندن جان خود
را از دسـت دادند.
در مـواردی کـه «تروریسـم اسلامی»40
خوانـده میشـود ،ایـن اعمـال آشـکارا بـرای زدن
ضربههـای شـدید به مردم کشـورهایی اسـت که به عنـوان دنبال کنندهی سیاسـتهای خصمانه
علیـه اسلام شـناخته میشـوند .مدافعـان چنین اعمـال تروریسـتی جایـگاه و انگیزهی خـود را با
مطـرح کردن نقض حقوق بشـر مسـلمانان در مناطقی مثل :فلسـطین ،افغانسـتان و عـراق توجیه
کـرده و قدرتهـای غربـی را بـه اعمـال گونـهای از تروریسـم دولتی متهـم میکنند.
تروریسـم و واکنشهـای بـه آن ،هـر دو موانعـی جدی در حمایـت و ترویج حقوق بشـر ایجاد
میکننـد .در حالـی کـه وظیفـهی اصلـی دولتهـا حمایت از جـان و حقوق شهروندانشـان اسـت،
عکسالعمـل بعضـی دولتهـای غربی به تهدیدات تروریسـتی باعـث ایجاد نگرانیهـای جدی در
مـورد حقـوق بشـر افرادی میشـود کـه متهم به دخالت در تروریسـم هسـتند.
واکنش به تروریسم
قانون میهن پرست  41ایاالت متحده ()2001
در چارچـوب قانـون و «ایجـاد ابزارهـای مناسـب بـرای
رهگیـری و جلوگیـری از اعمـال تروریسـتی»؛ مهاجـران
خارجـی در ایـاالت متحـدهی آمریـکا ،در صـورت داشـتن
مشـارکت غیرقانونـی در گروهها یا سـازمانهایی که ممکن
اسـت بـه صورت رسـمی بـه عنـوان گروههای تروریسـتی
شـناخته شـده یا حتی رسـم ًا تروریسـتی معرفی نشده باشند
امـا ظـن دخالـت یـا طرفـداری آنها بـا اهداف تروریسـتی
وجـود داشـته باشـد ،بازداشـت و از کشـور اخراج میشـوند.
بخـش  411قانـون مقرر کرده اسـت :آنهایی که بازداشـت
میشـوند بایـد ثابـت کننـد ،از اینکـه اقـدام آنهـا منجر به
تسـهیل فعالیتهـای تروریسـتی میشـود مطلـع نبـوده یا
نمیتوانسـتند مطلع باشـند ،بـه این ترتیب مسـئولیت اثبات
مرسـوم بـر عکس میشـود.

57

قوانین تروریسم بریتانیا
( 2006ـ )2000
بیـن سـالهای  2008ـ  2001نیروهـای
پلیـس بریتانیا بر اسـاس بخـش  44قانون
تروریسـم سـال  ،2000بیش از  18هزار نفر
را متوقـف و بازرسـی کردند .از میـان آنها
فقـط  255نفـر بـه ظـن فعالیـت مرتبط به
اعمال تروریسـتی متهم شـدند .قانون سال
 ،2006محـدودهی جـرم تروریسـتی را بـه
«حمایـت از تروریسـم»  42گسـترش داده

و دورهی بازداشـت بـدون اتهـام را از  14به
 28روز افزایـش داد.

مجموع بودجهی صلحبانی
سازمان ملل متحد برای
سال  2009ـ  2008تنها
با  % ./5از هزینهی نظامی
جهانی در دورهی مشابه
برابری میکند...

آمریکا

دیگر کشورها

ژاپن

استرالیا

آلمان

تأمین مالی
سهم تأمین مالی عملیاتهای صلحبانی
سازمان ملل متحد ( 2009ـ )2008

بریتانیا

فرانسه

ایتالیا

کل بودجه 1/7 :میلیارد دالر
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هلند
اسپانیا
کانادا
چین

عملیاتهای صلحبانی سازمان ملل متحد

تعداد افرادی که در عملیاتهای صلحبانی
سازمان ملل متحد مشارکت داشتهاند
(تا انتهای )2008
 1000و بیشتر
 999ـ 500
 499ـ 100
کمتر از 100
هیچ
عملیات صلحبانی در حال انجام
سازمان ملل متحد (ژوئن )2009

صلحبانی سازمان ملل متحد

45

مأموریتهـای صلحبانـی سـازمان ملـل ،با پشـتیبانی از تفاهمنامههـای صلح و تلاش برای
ایجـاد آینـدهی پایـدار در مناطقـی که به دلیل درگیری مسـلحانه آسـیب دیدهاند ،نقش بهسـزایی
در پاسـداری از حقوق بشـر دارند.
صلحبانـان سـازمان ملـل متحـد عمدتـ ًا از نیروهـای نظامـی دولتهـای عضـو این سـازمان
تشـکیل شـدهاند .هرچنـد که در میان آنها مهندسـان ،مشـاوران سیاسـی و مقامـات منتخب نیز
وجـود دارنـد؛ نقـش آنان پیچیـده و در بعضـی مـوارد بحثبرانگیز اسـت .صلحبانان سـازمان ملل
معمـو ًال بـرای حمایـت از برقـراری صلـح و اتمـام درگیریهـا (کـه کمی قبلتـر توافق شـده) ،به
کار گرفتـه میشـوند .احکام مأموریـت صلحبانان معمـو ًال محدودیتهایی جدی بر تـوان درگیری
فعاالنـه آنهـا در عملیـات نظامـی اعمـال میکنـد .اگـر جنـگ و درگیـری دوباره شـروع شـود یا
همچنـان در جریـان باشـد ،ممکـن اسـت که ایـن مأموریـت محدود باعـث جلوگیـری از حمایت
صلحبانـان سـازمان ملـل از حقوق بشـر  -به ویژه حیـات -افرادی شـود که برای حمایـت از آنها
بـه کار گرفته شـدهاند.
تعـداد عملیاتهای صلـح بهویژه از دهـهی  1990میالدی
بـه بعـد و اغلـب در واکنـش بـه بـروز درگیریهـای داخلـی
بیش از  2600نیروی
(از جملـه در آفریقـای مرکـزی) آشـکارا افزایش پیـدا کرده
صلحبان بین سالهای
و سـازمان ملـل متحـد در تلاش بـوده تـا منابـع مالـی و
 1948تا نیمهی 2009
سـربازان مورد نیاز بیشـتری را جذب کند .در شـرایطی که
حین انجام وظیفه کشته
کشـورهای ثروتمندتـر منابـع مالـی ایـن اقدامـات را فراهم
شدند...
میکننـد ،اکثـر سـربازان صلحبـان از نیروهـای کشـورهای
فقیرتـر و جوامع در حال توسـعه هسـتند.

قتلعامسربرنیتسا
زنـی در حال عزاداری باالی تابوت جسـدی اسـت که
از یک گور دسـتهجمعی در بوسـنی و هرزگوین بیرون
آورده شـده اسـت .در ژوئیهی سـال  1995طی جنگ
بوسـنی ،نیروهای صـرب به رهبـری «راتکومالدیچ»
 8هزار پسـر و مرد مسـلمان بوسنیایی اهل سربرنیتسا
را به قتل رسـاندند.
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سـازمان ملـل متحد با تصویـب دو قطعنامه ،این شـهر
را بـه عنـوان «منطقـهی امـن و غیرجنگـی» تعییـن
کـرد .امـا  400صلحبـان هلنـدی کـه وظیفـهی اعمال
ایـن قطعنامههـا را داشـتند ،بـه دسـتور فرماندهشـان از
خـارج کردن پسـران و مـردان جلوگیری نکردنـد .دادگاه
نالمللی کیفری در مورد یوگسلاوی سابق ،بعدها این
بی 
قتلعـام را با «نسلکشـی» خوانـدن آن ،محکـوم کرد.

پناهندگان عراقی
 1/9میلیون نفر
کشور پناهندهپذیر

پناهندگان افغانستان
 2/8میلیون نفر
کشور پناهندهپذیر

پناهندگان سومالیایی
 529,000نفر
کشور پناهندهپذیر
پناهندگان سودانی
 389,404نفر
کشور پناهندهپذیر

بیوطن (آوارگان سیاسی)

افرادی که از سوی هیچ دولتی
دارای ملیت نیستند
(تا پایان )2008
100,000-800,000
10,000-99,999
1,000-9,999

کمتر از  1000یا
بدون اطالعات
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جمهوری دموکراتیک کنگو
 341,000نفر
کشور پناهندهپذیر

آوارگان مهاجر  ،آوارگان درونمرزی و پناهندگان سیاسی
پناهندگان
(تا پایان )2008

آوارگان درونمرزی
(تا پایان )2008
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پناهندگان کلمبیایی
 367,000نفر
کشور پناهندهپذیر
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آوارگان مهاجر و آوارگان درونمرزی
آوارگــــان مهاجر و آوارگــــان
درونمـرزی شـاخص ناپایـداری
آوارگان مهاجر رسمی ،افرادی با شرایط مشابه
سیاسـی و اذیـت و آزار نظاممنـد و
به آوارگان مهاجر و آوارگان درونمرزی بر
مـداوم هسـتند.
اساس کشور مبدأ (تا پایان )2008
1میلیون و بیشتر
عمومیـت و خواسـتگاه و پراکندگـی
 999,999ـ 100,000
جغرافیایـی پناهندگان ،شـاهدی بـر تفاوتهای
 99,999ـ 10,000
چشـمگیر شـرایطی اسـت کـه توسـط
 9,999ـ 1,000
جمعیتهـای کشـورهای صنعتـی و در حـال
کمتر از 1,000
اطالعات در دسترس نیست
توسـعه تجربـه میشـود.
آوارگان مهاجـر و آوارگان درونمـرزی
افـرادی هسـتند کـه در نتیجـهی درگیریهـای
مسـلحانه ،سـرکوب سیاسـی ،آزار و اذیـت و تبعیـض نظاممنـد ،مجبـور بـه تـرک خانه یا کشـور
خـود شـدهاند .آوارگان مهاجـر بـه افـرادی گفته میشـود که در جسـتجوی پناهگاهی سیاسـی و
پناهندگی در خارج از کشـور خود هسـتند؛ در حالی که آوارگان درونمرزی ،در حیطهی جغرافیایی
کشـوری کـه در آن سـکونت داشـتهاند ،باقـی میماننـد.
در سراسـر دنیـا حـدود  15میلیـون نفـر بیوطـن وجـود دارنـد؛ افـرادی کـه از سـوی هیـچ
کشـوری به عنوان «شـهروند» شـناخته نمیشـوند .طبیعت ًا تنها شـهروندان امکان دسترسـی به
حقـوق بنیادیـن خـود را دارنـد ،بنابرایـن حقـوق افـراد بیوطـن در معـرض خطر دائمی اسـت .به
عقیـدهی «کمسـیون عالی پناهندگان سـازمان ملل متحـد»  48بیوطنی دالیل متفاوتـی دارد؛ از
جملـه :تبعیـض در قوانیـن ملـی علیـه گروههای اقلیـت ،عدم گنجانـدن همه سـاکنان در بدنهی
شـهروندی ،زمانـی که دولتها مسـتقل میشـوند (حق جانشـینی دولت) و تعارضـات قانونی بین
دولتهـا.
ً
موانـع اصلـی در رسـیدن بـه راهحلهـای واقعـا پایـدار در مـورد ایـن معضـل خـاص حقوق
بشـری ،تـداوم بیثباتـی سیاسـی و تبعیـض در کشـورهایی اسـت کـه بیشـترین آوارگان مهاجر
درونمـرزی و پناهنـدگان سیاسـی را ایجـاد میکننـد.
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بخش پنجم :
تبعیض
میـل بـه مخالفت با نابرابـری و تبعیض موجـود ،اصلی بنیادی در شـاکلهی اخالقی پـروژه حقوق
بشـر اسـت .همـهی افراد صرف ًا به واسـطهی «انسـان بـودن» خود ،از حقـوق بنیادی بشـر برخوردارند.
مطالبـهی حقوق بشـر توسـط هر فردی مقـدم بر تمامی خصوصیات دیگر اوسـت؛ از جمله :جنسـیت،
نـژاد ،قومیـت ،بـاور مذهبی ،هویت ملـی یا تواناییهای جسـمی و ذهنی که باعث ایجـاد تفاوت فردی
در انسـانها میشـود .بـا ایـن وجـود بسـیاری از مـوارد نقـض حقـوق بشـر دقیق ًا بـه این دلیـل اتفاق
میافتـد کـه هویـت یک فرد یـا جمعی ،از سـوی دیگـران مورد هـدف قـرار میگیرد.
حقـوق بشـر بـرای محافظت در برابر تبعیض نژادی ،قومی و ملی افراد به رسـمیت شـناخته شـده
اسـت و حـق رهایـی از تبعیض و آزار به علـت عقاید مذهبی ،تأثیر عمیقی بر توسـعهی تاریخی حقوق
بشـر داشـته اسـت .اخیـراً افـرادی کـه بـه ناتوانیهای جسـمی و ذهنـی بلند مـدت مبتلا بودهاند هم
مـورد توجه جامعـهی بینالمللی قـرار گرفتهاند.
بـا وجـود ایـن دسـتاوردها ،میلیونها نفر همچنـان به خاطر هویتشـان از نقض حقوق بشـر رنج
میبرنـد .بسـیاری دیگـر از محدود شـدن فرصتهایشـان رنـج میبرنـد .اقلیتهای نـژادی و مذهبی
در سراسـر دنیـا بـا تبعیـض گسـتردهای مواجه هسـتند .در بعضـی مـوارد ،این اشـکال تبعیض خالف
قوانیـن  -کـه آن تبعیضهـا را ممنـوع اعلام کردهانـد -صـورت میگیـرد .در سـایر مـوارد هـم هیچ
مکانیـزم قانونـیای بـرای جلوگیـری از آن وجـود نـدارد .میلیونهـا نفر نیز به علـت پیـروی از آداب و
رسـوم مذهبی که از سـوی اکثریت حاکم مطرود دانسـته شـده اسـت ،متحمل تبعیض و خطر آسـیب
یـا مـرگ هسـتند .تبعیض و تعصـب مذهبی در نقاطـی که دولت حامـی یا مبتنی بر یک دین رسـمی
اسـت ،بیشـتر اعمال شـده و میشود.
تبعیـض و نابرابـری میتوانـد ورای حـوزهی حقـوق بشـری که کام ً
ال از سـوی قوانیـن بینالمللی
حقوق بشـر به رسـمیت شـناخته شـده ،اعمال شـود .شـاخصترین اینها ،تبعیض در زمینهی هویت و
گرایـش جنسـی اسـت .امروزه در بسـیاری از نقـاط دنیا اقلیتهای جنسـی با تبعیض نظاممنـد روبهرو
هسـتند .در بسـیاری از کشـورها رابطـه جنسـی بین زوجهـای همجنـس ،غیرقانونی بـوده و در بعضی
کشـورها حداکثـر مجازات بـرای همجنسگرایـی ،محکومیت به مرگ اسـت.

کوبـا :افـراد «مبـدل پـوش» در هاوانـا،
جایـی کـه تمایل بـه آزادی جنسـی کمکم
بـا سـختگیری کمتـری مواجـه میشـود.
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چین :هرچند که پنج دین اصلی دنیا
مجاز شناخته میشود ،اما برگزاری و
انجام مناسک آنها با محدودیتهایی
همراه است .سازمانهای مذهبی
برای اطمینان از عدم اخالل در نظم
عمومی ،تداخل نداشتن با سیستم
آموزشی یا اینکه مورد تسلط و نفوذ
خارجی قرار نگیرند ،همواره تحتنظر
قرار دارند .اسقفهای کاتولیک
مخفی به دلیل وفاداری به واتیکان
سرکوب میشوند و پروتستانهایی
که در کلیساهای غیررسمی خانگی
عبادت میکنند ،مورد اذیت و آزار قرار
میگیرند .مقامات «سینکیانگ» 51
پاسپورت  2000مسلمان اویغور را
که قصد شرکت در مراسم حج سال
 2009را داشتند ،ضبط کردند.

ازبکستان :جدایی کلیسا و دولت
در قانون اساسی لحاظ شده است،
اما قانون مذهبی سال 1998
بسیاری از حقوق اعضای گروههای
مذهبی ثبتشده را محدود میکند.
ثبت بعضی گروهها (بهویژه
گروههای اسالمی) رد میشود و
عم ً
ال غیرقانونی اعالم میشوند.
یهودیها ،ارتدوکسهای روس و
دیگر جوامع مذهبی قومی تا زمانی
که به دولت انتقاد نکنند یا به ترویج
دین خود نپردازند ،در انجام مناسک
دینی آزاد هستند.

عربستانسعودی:
غیرمسلمانها و مسلمانهایی
که از تفاسیر دولتی اسالم
پیروی نمیکنند ،از سوی پلیس
مذهبی مورد تبعیضهای شایان
و حملههای خشن قرار میگیرند.
کتابهای درسی سعودی شامل
مطالب متعصبانه علیه شیعیان،
اسماعیلیها ،یهود ،مسیحیت و
تمام دیگر ادیان است .بعضی
از کارگران و شاغلین خارجی
به دلیل انجام دادن مناسک
دینیشان ،بازداشت شدند .خروج
از دین به دینی دیگر توسط یک
مسلمان «ارتداد» تلقی شده
و جنایتی خوانده میشود که
مجازاتش مرگ است.

ایران :جمهوری اسالمی از دکترین
«شیعه» حمایت میکند و اهل تسنن
که در اقلیت هستند ،توسط مقامات
دولتی و جامعهی شیعه با تبعیضهای
چشمگیری مواجهاند .دولت ایران
دیانت بهایی را که سال 1844
میالدی در کشور ایجاد شده است،
به عنوان بدعت در دین اسالم تلقی
میکند .بهاییها از آموزش و انجام
مناسک دینی خود منع شدهاند و مورد
بازداشتهای خودسرانه و ضبط اموال
قرار میگیرند.

اریتره :در پی دستور سال  ،2002دولت
تمامی اماکن مذهبی که متعلق به کلیسای
ارتدکس اریتره ،کلیسای کاتولیک ،کلیسای
اوانجلیکال اریتره و همچنین اسالم نباشد را
تعطیل کرد .دیگر گروههای زیرمجموعهی
کلیسای ارتدکس اریتره از جمله :عید
پنجاهه  ،50شاهدان یهوه و اصالحطلبها
مورد اذیت و آزار ،بازداشت ،شکنجه و حتی
قتل قرار گرفتند .در سال  2009بیش از
 3000زندانی مذهبی همچنان بدون انجام
مراحل دادرسی الزم و در شرایط بسیار
نامناسب در بازداشت به سر میبرند.
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فرانسه :قوانین فرانسه با اعمال
محدودیت در مجاز شمردن اظهار
اعتقاد مذهبی فقط در عبادتکدهها و
خانهها ،از اصول سکوالریسم دولتی
حمایت میکند .پوشیدن نمادهای
مذهبی در ساختمانهای دولتی (از
جمله مدارس) ممنوع است .در حالی
که قوانین فرانسه توسط دادگاه اروپایی
حقوق بشر تایید شده ،همچنان منبع
اصلی تنش میان دولت فرانسه و
شهروندان مسلمان بوده است.

قید و بند بر آزادیهای مذهبی

ارزیابی «بانک اطالعاتی حقوق بشری»
( )CIRIدربـارهی محدودیــتهــای
دولتی بر آزادی انجام فرایض مذهبی و
تبلیغ دینی مسالمتآمیز
شدید
متوسط
عم ً
ال وجود ندارد
اطالعاتی موجود نیست

آزادی مذهبی و اذیت و آزارهای مرتبط با آن
خلاف پیـش بینیها ،ایمان مذهبی نقشـی محـوری در زندگی بشـر دارد و نزدیک
بـه  % 80از مـردم دنیـا اعلام کردهاند که بـه یکی از ادیان معتقد هسـتند.
بـرای اکثریت گسـتردهای از مـردم ،دین آنان یکـی از مؤلفههای اصلی هویتشـان
به شـمار میآید .در واقع با سـقوط سیسـتم کام ً
ال «خدا ناباور» دولتهای سوسیالیسـتی
و رواج دوبـارهی ایمـان بنیادگرایانـه در بعضی نقاط دنیا ،دین بیـش از هر زمان دیگر طی
یکصـد سـال اخیـر ،در راسـتای تأثیر بر سیاسـتهای داخلی و جهانی بروز یافته اسـت.
دو ویژگـی تنـوع اعتقـادات ـ از ادیان جهانی بودایی ،مسـیحیت ،هندویسـم ،اسلام
و یهـودی تـا ادیـان بومـی ،بتپرسـتی ،شمنیسـم و آیینهـای نوظهـور -و تضـاد ذاتی
کـه میان سیسـتمهای اعتقـادی وجـود دارد؛ باعث بروز پتانسـیل درگیری و اذیـت و آزار
میشـود .در بسـیاری مـوارد بزرگتریـن تهدیـد در برابـر اعتقـاد و پیـروی از یـک ایمان
مذهبـی ،نـه از سـوی سـکوالرهای متعصب بلکه توسـط جوامعـی مذهبـی رخ میدهد
کـه نسـبت بـه اعضـای اقلیتهای مذهبـی نزدیک بـه خود ،دسـت به تبعیـض و اذیت
و آزار میزننـد.
احتمـال تبعیـض مذهبـی عمومـ ًا در دولتهایـی کـه از یـک دیـن رسـمی بیشـتر
پشـتیبانی میکننـد ،باالتـر اسـت .هرچنـد کـه ایدئولـوژی خـدا نابـاور دولتـی نیـز در
چیـن ،پیـروان ادیـان را بـه اذیـت و آزار نظاممنـد محکـوم میکنـد .همچنیـن ،تعهد به
«سکوالریسـم» در بعضـی دولتهـای اروپایـی (و از همـه بارزتـر در فرانسـه) ،به اعمال
محدودیتهایـی بـر مظاهـر دینـی در فضـای عمومـی منتهی شـده اسـت.

قانون چه میگوید...؟

هرکـس حـق آزادی فکـر ،وجـدان و مذهـب دارد .ایـن حـق شـامل آزادی داشـتن یـا قبـول یک
مذهـب یـا اعتقـادات بـه انتخـاب خـود ،همچنیـن آزادی ابـراز مذهب یـا اعتقـادات خود (خـواه به
صـورت فـردی یـا جماعت ،خواه بـه صورت علنی یـا در خفا) در عبـادات و اجـرای آداب و اعمال و
تعلیمات مذهبی اسـت.
(میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی -مادهی  ،18سال )1966

زنـان مسـیحی «تیگرینیـا» 49در
کلیسـای جامـع ارتدکـس اریتـره
بـرای صلـح دعـا میکنند .پیـروان
یـک سـازمان مذهبـی در صـورت
تاییـد دولـت میتواننـد آزادانـه بـه
عبـادت بپردازنـد ،البته هـزاران نفر
دیگر از این اقبال برخوردار نیسـتند.
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فرهنگهای در معرض تهدید
گزینههای انتخابی ()2009

استرالیا :بومیان استرالیایی طی
دههها ،تبعیض یکپارچهای را
تجربه کردهاند .این تبعیض شامل
از دست دادن زمینهای قبیلهای،
جابهجایی اجباری کودکان و
همچنین امکانات پایین آموزشی
و بهداشتی  -در مقایسه با دیگر
استرالیاییها -میشود .در سال
 2006میانگین امید به زندگی در
میان مردان بومی  56سال بوده که با
میانگین  77سال در مورد کل مردان
استرالیا ،اختالف معنیداری دارد.

برمه :اقلیت «کارن» منطقهای در
مرز برمه -تایلند را اشغال کردهاند.
این افراد اقلیت قومیتی مشخص
(هرچند ناهمگن) ،هستند که
مدتهای مدیدی سرکوب شدهاند.
از سال  1949به بعد ،قسمتی از این
اقلیت برای تالش در راه کسب
استقالل ،وارد درگیری مسلحانه با
ارتش برمه شدهاند.

عربستانسعودی:
«شیعیان» بزرگترین گروه اقلیتی
هستند که از سوی رژیم به صورت
بالقوه ،خرابکار قلمداد میشوند.
آنها از هیچ حقی مبنی بر آزادی
بیان برخوردار نیستند و در مورد
شرایط استخدام نیز با تبعیض
مذهبی مواجهاند .تعداد زیادی از
روحانیون شیعه بدون هیچ اتهامی
یا امکان حق شکایت ،بازداشت و در
زندان نگهداری شدهاند.
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کرواسی ،یونان و ایتالیا:
اقلیت «روما» توسط مقامات دولتی
در معرض تبعیض هماهنگ و
هدف اعتراضات عمومی بودهاند.
سال  2008قانونی در ایتالیا ارایه
شد که به مقامات اجازه میداد بر
اساس مالحظات امنیت عمومی،
شهروندان اتحادیهی اروپا را اخراج
کنند .در فاصله دو هفته بعد از
صدور آن 177 ،شهروند رومانیایی با
اصالت رومایی از کشور ایتالیا خارج
شدند.

اقلیتها در معرض تهدید

کشـورهایی با اقلیت فرهنگـی 15میلیون و یا
بیشـتر کـه در معرض خطر قـرار دارند.

حمایتها
ابزارهای حقوق بشری
که به قصد حمایت از
اقلیتهای قومی ،ملی،
مذهبی ،بومی و زبانی وضع
شدهاند عبارتند از:
یو
لوگیر شی
ن ج لک
سیو نس
وان یت
کن جنا
ات
جاز
م

مـردم کشـورهای بسـیار اندکـی ،در صـورت وجود ،جامعهای یکدسـت را تشـکیل
میدهنـد .اقلیتهـا تقریبـ ًا در تمام کشـورها وجـود دارند و بسـیاری از آنها تحـت آزار و
اذیـت ،سـرکوب و تبعیـض نظاممنـد و برنامهریـزی شـده به سـر میبرند.
یـک نمونـه از بدتریـن اقدامـات در راسـتای نقـض حقـوق اقلیتهـا ،در منطقـهی
«دارفور» سـودان در حال وقوع اسـت؛ جایی که مسـلمانان سیاهپوسـت آفریقایی توسـط
شـبهنظامیان جانجاویـد (کـه تحت حمایت دولت هسـتند) مورد حمله قـرار میگیرند .در
سـال  2004دولـت ایـاالت متحده این وضعیت را به عنوان شـکلی از نسلکشـی قلمداد
کـرد .رژیـم نظامـی برمـه نیـز عملیات نظممنـدی را علیـه حداقـل  4اقلیت قومـی اجرا
میکنـد؛ کـه عبارتند از :شـانها ،روهینگیـا  52و زومیسهـا . 53
نقـض حقـوق اقلیتهـا فقط به مناطـق گرفتار درگیـری و مناطق بیثبات سیاسـی
دنیـا محدود نمیشـود .قومیت رومـا  54برای مدتی طوالنـی در داخل مرزهای اتحادیهی
اروپا تحت شـرایط تبعیض و نابرابری به سـر بردهاند .مشـابه آن ،قومیت کرهای در ژاپن
مورد تبعیض و نابرابری رسـمی قرار دارند .بسـیاری از بومیان آمریکای شـمالی و استرالیا
هـم میگوینـد بـا شـرایطی روبهرو هسـتند کـه باعث نقض شـدید حقـوق آنهـا برای
حفظ فرهنگ و رسـوم خاصشـان میشـود.
در میـان رفاه و توسـعهی بنیادین کشـورهایی مثل اسـترالیا ،کانادا ،نیوزلنـد و ایاالت
متحـده؛ جوامعـی بومی دیده میشـوند کـه آمار مرگ و میر بسـیاری از آنها بـا آنچه در
منطقـهی زیر صحـرای آفریقا  55دیده میشـود ،برابـری میکند.
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هند :هرچند قانون اساسی بر
برابری همگان تاکید کرده است،
هندوئیسم یعنی دین غالب این
کشور به واسطهی سیستم طبقاتی،
دسترسی مردم به فضاهای عمومی
و خصوصی ،آموزشی ،مراقبت
بهداشتی ،شغل و حتی شریک
زندگی را تعیین میکند .آنهایی
که در پایینترین طبقه قرار دارند
«دالیت»  59نامیده میشوند که
متحمل تبعیض و سوءاستفادهی
نظاممند از جمله :قتلهای فراقانونی
و میزان قابل توجهی از سوءاستفاده
و تجاوز جنسی هستند .در سال
 6 ،2008نفر با قانون (پیشگیری
از) سیستم طبقاتی برنامهریزی
شده ،متهم به کور کردن چشمهای
مردی از طبقهی دالیت شدند؛ که
به زعم آنها به دلیل ارتباط با یکی
از آشنایان آنها ،تحت مجازات قرار
گرفته بود.

اروپا :با وجود تعهد اعضای
اتحادیهی اروپا به محو نژادپرستی
از طریق قوانین ضد تبعیض (که
منجر به تأمین حقوق برابر برای
تمام مردم میشود) ،همچنان عقاید
و اعمال نژادپرستانه در این اتحادیه
وجود دارد.
مشخص ًا در فرانسه ،حزب نژادپرست
«جبههی ملی»  %16 57آرا را در
انتخابات سال  2002به دست آورد
و حتی سیاستمداران ظاهراً میانهرو

از آمادگی الزم برای گفتگو دربارهی
طرح «حق تقدم ملی»  58برخوردار
هستند؛ که بر اساس آن ،مشاغل
خاص فقط در اختیار شهروندان
فرانسوی قرار گیرد.
در رومانی %10 ،از مردم به وضوح
عقاید نژادپرستانهی خود را بیان
میکنند؛ از جمله اظهاراتی که در
آن اعالم میشود سیاهها و چینیها
نباید آنجا زندگی کنند .ضمن اینکه
 %66از مردم اصرار دارند افراد قوم

پایان تبعیض نژادی

اعضاء میثاق بینالمللی محو تمامی
اشکال تبعیض نژادی
(تا مارس )2009

امضاکنندگان میثاق
امضاکنندگان که صالحیت کمیتهی تبعیض
نژادی* را برای بررسی شکایات فردی به
رسمیت شناختهاند

امضاکنندگانی که هنوز به تصویب نرساندهاند
امضا نکردهاند

* کمیته از  18کارشناس حقوق بشر تشکیل شده ،که وظیفهی آنها
بازبینی و استخراج اطالعات از گزارشهایی است که توسط کشورهای
عضو میثاق ارسال میشود .همچنین مسوول بررسی شکایات اشخاص یا
گروههایی هستند که صالحیت کمیته را برای انجام این کار پذیرفتهاند.
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روما نباید رومانی را ترک کنند ،تا
باعث تخریب چهرهی بینالمللی
رومانی نشوند .نیمی از رومانیاییها
به شدت از کنترل جمعیتی در
راستای محدود کردن گسترش
جمعیت قوم روما ،حمایت میکنند.
در سال  2005در بریتانیا احتمال
ایست و بازرسی افرادی با اصالت
آفریقایی -کارائیبی  6بار و برای
افرادی با اصالت آسیایی  2مرتبه
بیشتر از افراد سفیدپوست بود.

آمریکا :قوانین فدرال ،نژادپرستی
را ممنوع کرده است اما بسیاری از
آفریقایی -آمریکاییها از نابرابری
اقتصادی و هدف جرم و جنایت
بودن ،رنج میبرند .هرچند تفاوت
در سن امید به زندگی میان
سفیدپوستان آمریکایی و آفریقایی-
آمریکاییها آرامآرام کاهش مییابد،
اما اختالف همچنان باقی است .در
مقایسه با سفیدپوستان ،برای یک
آفریقایی -آمریکایی احتمال بیکار
ماندن  2برابر بیشتر است 3 ،برابر
بیشتر احتمال دارد که در فقر زندگی
کند و  6برابر بیشتر احتمال آن
میرود که زندانی شود.

نژادپرستی
هرچند پیشـرفتهای ملموسـی در زمینهی برابری نژادی صورت گرفته اسـت ،اما همچنان عقاید
نژادپرسـتانه و اشـکال آشکار تبعیض در بسـیاری از بخشهای جهان ادامه دارد.
ً
کاملا جهانـی اسـت کـه در کشـورهای صنعتـی و توسـعهیافته ،به شـکل
نژادپرسـتی پدیـدهای
مشـابهی وجـود دارد .در قوانیـن داخلی بعضی کشـورها ،سیاسـت تبعیضنژادی نهادینه شـده اسـت .در
بسـیاری کشـورهای دیگر اعمـال و عقاید نژادپرسـتانه کمتر دیده میشـود ،اما همچنان اثـرات زیانبار
خـود را بـر گروههـای هـدف وارد میکنـد؛ از جملـه :محـدود کـردن آنها در رسـیدن بـه فرصتهای
زندگـی و ایجـاد احسـاس ناامنـی در ایـن گـروه ،کـه منجر به کاهش سـن امیـد به زندگی میشـود.
مسـلم ًا بزرگترین دسـتاورد جنبش جهانی حقوق بشـر طی  20سـال گذشته ،سـقوط رژیم آپارتاید
در آفریقـای جنوبـی بـوده اسـت .اخیـراً نیز انتخـاب نخسـتین آفریقایـی -آمریکایی به عنوان ریاسـت
جمهـوری ایـاالت متحـدهی آمریکا ،پیامی بسـیار قدرتمند و مثبت به سرتاسـر جهان فرسـتاده اسـت.
 78سال

 54,920دالر

 73سال

 33,916دالر

نابرابری در
ایاالت متحدهی آمریکا

میانگین امید به زندگی

مقایسهی میانگین درآمد ساالنه و سن
امید به زندگی ()2007
آفریقایی  -آمریکایی
سفیدپوستان

میانگین درآمد ساالنه

قانون چه میگوید...؟

دولتهـای عضـو ،تبعیـض نـژادی را محکـوم کـرده و متعهـد بـه پیگیری آن بـا اسـتفاده از همه
امکانات و ابزارهای مناسـب و به کارگیری سیاسـت محو تبعیض نژادی در تمامی اشـکال و ترویج
تفاهـم در میـان تمامی نژادها میشـوند.
(مادهی  2بند  1میثاق بینالمللی محو تمامی اشکال تبعیض نژادی  ، 66سال )1966
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باالی
 1میلیون

نابرابری در رومانی

مقایسهی درصد افراد شاغل در هر گروه
دریافت حقوق ()2001
نژاد روما
نژاد رومانیاییها

بدون حقوق

از کار افتادگی جسمی و سالمت ذهنی
ناتوانهـای جسـمی و ذهنـی ،قرنهـا مـورد سوءاسـتفاده و تبعیض قـرار گرفتهانـد و این روند
همچنان در سراسـر دنیـا ادامه دارد.
سوءاسـتفاده سـطوح مختلفـی دارد ،که البته شـامل بیآبرویی اجتماعی و حبس هم میشـود.
افـراد ناتـوان ممکـن اسـت برای اسـتخدام ،بیمه شـدن ،مسـاعدت مالی و دسترسـی بـه فضاهای
عمومـی مـورد تبعیـض قـرار بگیرند .بیمـاران ذهنی مرتبـ ًا به غل و زنجیر کشـیده شـده ،ضرب و
شـتم میشـوند یـا در تختهای قفـس مانند محدود میشـوند .این شـرایط در مناطـق فقیرتر دنیا
بسـیار وخیمتر اسـت.
هرچنـد بـا تصویب میثاق سـازمان ملـل در مورد «حقـوق افراد ناتـوان»  60پیشـرفتهایی در
جهت شناسـایی حقوق این گروه حاصل شـده اسـت .این میثاق در راسـتای رسـیدن به یک تغییر
نگـرش اساسـی در درک و رویکـرد بـه افـراد ناتـوان اسـت و میگویـد که افـراد ناتوان بـه صورت
کامل سـزاوار برخورداری از برابری در احترام و شـأن ذاتی بقیهی انسـانها هسـتند .در بنیانگذاری
ایـن سـند ،حقـوق افـراد ناتـوان شـامل هـر دو حـق «رهایـی از تبعیـض و حـق دریافـت مراقبت
بهداشـتی کافی» میشـود.
تبعیضهـای فراگیـر و نقـض حقوق بشـر همچنان رخ میدهـد .اما این میثـاق میتواند اعتبار
خـود را بـا پایهریـزی معیارهـای قانونـی در
تعییـن آنچـه افـراد ناتـوان بـه واسـطهی
حقوق خود سـزاوار برخورداری از آن هسـتند
و نـه صرفـ ًا بـه دلیـل امـور خیرخواهانـه،
کسـب کند.
طی جنگ داخلی در سـیرالئون ،دسـت
و پای بسـیاری از کودکان توسـط شورشیان
قطع شـده اسـت" .الهـای"  61بـرای رفت
و آمـد از ویلچـر اسـتفاده میکنـد ،امـا او و
بـرادرش که در مراقبـت از او کمک میکند،
از امـکان رفتـن به مدرسـه محرومند.

قانون چه میگوید...؟

افـراد ناتـوان شـامل افـرادی میشـود کـه
مبتلا بـه آسـیبهای بلند مدت جسـمی،
ذهنـی ،عقلی یا حسـی هسـتند و در مقابله
بـا موانـع مختلـف ،ایـن آسـیبها ممکـن
اسـت از مشـارکت کامـل و موثـر آنهـا
در جامعـه (در سـطحی برابـر بـا دیگـران)
جلوگیـری کند.
(مادهی  ،1میثاق حقوق افراد گرفتار
ناتوانی -سال )2006
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فشار و سختی نابرابر
تعداد مردمی که در سراسر دنیا از رایجترین
شرایط ناتوانی رنج میبرند
در کشورهای با درآمد باال
در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط
41

33

33
8
وابستگی الکلی

10
التهابات مفصلی

98

82
52

16

4

12

جراحات

آب مروارید

70

افسردگی

14

کم بینایی

26

کم شنوایی

مزایا برای افراد دچار ناتوانی
درصـد کشـورهایی که در آنهـا کمکهزینه یا بیمهی معلولیت وجـود دارد ،در
هر منطقه .دسـته بندی شـده توسط سازمان بهداشـت جهانی ()2005
بیـش از  _3کشـورها قوانینـی در جهت حمایـت از افراد معلول در برابر اشـکال
4
مختلـف تبعیـض بـه تصویـب رسـاندهاند .اما وقـوع گسـترده و غیررسـمی تبعیض
بـه دلیـل خدمـات ناکافـی و محیط غیردوسـتانه ،از مشـارکت کامل افـراد معلول در
جامعـه جلوگیـری میکنـد .در کشـورهایی که کمبـود منابع منجر بـه محدودیت در
تـدارک خدمـات برای افراد معلول میشـود ،نگهـداری افراد معلـول اغلب برعهدهی
خانوادههـای آنـان اسـت ،که در نهایـت باعث افزایش فشـار مالی بر آنها میشـود.

جهان

جنوب
اقیانوسیه
شرق آسیا
غربی

اروپا

قاره
آمریکا

مدیترانه
شرقی

آفریقا

بر اساس برآورد «سازمان
بهداشت جهانی»()WHO
 %15از مردم سراسر
جهان شدیداً گرفتار ناتوانی
هستند...
کانونهاینگهداری
درصـد کشـورهایی که کانونهـا ،نگهـداری از افراد ناتـوان ذهنی
را فراهـم میکننـد .در هـر منطقـهی دسـتهبنده شـده توسـط سـازمان
بهداشـت جهانی ()2005
2
_
هرچنـد کـه ایـن امکانـات در بیـش از کشـورها وجـود دارد،
3
ممکـن اسـت تنهـا به مناطـق خاصی محـدود شـود؛ که از جملـه آنها
میتـوان بـه چیـن و هنـد اشـاره کـرد .فقـدان خدمـات مؤثـر منجر به
حبـس افـراد ناتـوان ذهنـی در آسایشـگاههایی میشـود که بسـیاری از
آنهـا نظـام درمانـی غیرمؤثر یـا ناکافـی دارند.
%79

سیاستهای بهداشت روحی
درصد کشـورها با سیاسـت بهبود بهداشـت روحی در هر منطقه ،دسـتهبندی شـده توسط
سـازمان بهداشت جهانی ()2005
عـدم وجـود سیاسـت مشـترک ،اغلـب منجر بـه بیبرنامگـی و بیثمـر مانـدن خدمات،
فقـدان کلـی مسـئولیت پذیـری و شـرایط نامسـاعد افراد بـا بیماریهـای ذهنی میشـود.
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ﺟﻧوب
اﻗﯾﺎﻧوس
ﻏرﺑﯽ ﺷرق آﺳﯾﺎ

اروﭘﺎ
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ﺷرﻗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ

آﻓرﯾﻘﺎ

روسیه :هرچند در سال
 1993همجنسگرایی از حالت
غیرقانونی خارج شد ،مسکو
متناوب ًا «راهپیماییهای افتخار»
همجنسگرایان را ممنوع کرده
است.در سال «2007پیتر تاچل»65
بریتانیایی که فعال پیشتاز حقوق
همجنسگرایان بود ،با تالش
ملیگرایان افراطی معترض برای
جلوگیری از تظاهرات فعاالن حقوق
همجنسگرایان مرد و زن ،توسط
مقامات روس بازداشت شد.

ایران :در نوامبر َ « 2007مکوان مولود زاده»
به اتهام لواط  ، 64که ادعا شد در  13سالگی
مرتکب شده است ،محکوم شد .شواهد ارائه شده
در این مورد کافی نبود و بسیاری از شاهدان
شهادت خود را پس گرفتند .گروههای بینالمللی
حقوق بشر و فعاالن ایرانی به این حکم اعتراض
کردند و رییس قوهی قضاییه بدواً حکم اعدام را
متوقف کرد ،اما چند روز بعد مقامات محلی این
پسر جوان را اعدام کردند.

برزیل :هرچند دولت فدرال تبعیض بر
اساس گرایش جنسی را ممنوع کرده
است ،تنها طی  9ماههی اول سال
 ،2008سازمان غیردولتی «گروه گِی
باهیا» 186 63گزارش قتل بر اساس
گرایش جنسی را دریافت کرد.
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قوانین در مورد همجنسگرایان
غیرقانونی است
قانونی است
نامعلوم
اطالعات در دسترس نیست
باالترین حکم برای اعمال
همجنسگرایانه ،مجازات
مرگ است

منطقهی کارائیب:
بعضی از شدیدترین
برای
مجازاتها
اعمال همجنسگرایانه،
در جزایر دریای کارائیب
جریان دارد .محکومیت در
باربادوس و گویان میتواند تا حبس
ابد باال برود .در ترینیداد و توباگو
این محکومیت  25سال است .در
سال  2000دولت بریتانیا با مخالفت
شدید علیه درخواست لغو قوانین
همجنسگرایی در مستعمرات دریای
کارائیب ،مواجه شد.
ژانویهی  2008در جامائیکا ،گروهی از
افراد در خانه خود توسط بیش از  15نفر
از مردانی که چاقو و قمه به دست داشتند
و شعارهایی علیه همجنسگرایان مرد
میدادند ،مورد حمله قرار گرفتند.

آزادیهای جنسی
حق آزادی جنسی هنوز به عنوان یکی ازمولفههای بنیادین حقوق بشر شناخته نشده است.
رابطهی جنسـی میان شـرکای همجنس ،در بسـیاری کشـورها همچنان به عنوان موضوعی
کام ً
ال مناقشـهبرانگیز مطرح اسـت .در بسـیاری از فرهنگها و مذاهب،بهخصوص همجنسگرایی
مـردان بـه عنـوان نقض آداب و رسـوم فرهنگـی و اعتقادات مذهبـی آنها قلمداد میشـود .از این
منظـر ،انتظـار از دیگـر فرهنگهـا در احتـرام بـه نظـر آنها ،مانـع مهمـی را در پایهگـذاری آزادی
جنسـی (به عنـوان حقوق بنیادین بشـر) پدید آورده اسـت.
بسـیاری کشـورها روابـط همجنسگرایانـه را جـرم میداننـد و در تعـداد اندکـی از کشـورها
شـدیدترین مجـازات بـرای این عمل ،مرگ اسـت .حتـی در مناطقی که مجازات از شـدت کمتری
برخـوردار اسـت ،تهدیـد خانـواده ،طـرد شـدن توسـط اجتمـاع یـا اتهامزنی متقابـل؛ اغلب بـه این
منجـر میشـود که اقلیتهای جنسـی به زندگـی دوگانه و پنهانـی روی آورند ،که آنهـا را در برابر
اخـاذی و حقالسـکوت خواهـی پلیـس ،آسـیبپذیر میکنـد .همچنین ،ایـن افراد ممکن اسـت با
دسـتگیری خودسـرانه ،بازداشـت ،حملهی فیزیکی ،تبعیض در حوزهی شـغلی ،آموزشی و دسترسی
بـه مراقبتهای بهداشـتی مواجه شـوند.
حتـی در جوامعـی کـه تحـت تأثیـر آنچـه در دهـهی « 1960انقلاب جنسـیتی»  62نامیـده
شـد ،قـرار گرفتهانـد و نیـز مکانهایـی کـه روابط جنسـی افـراد همجنـس قانونی اسـت ،تعصب
در ایـن زمینههـا همچنان پابرجاسـت .هرچنـد تعـداد روز افزونی
از کشـورها قوانینـی را بـه تصویب میرسـانند کـه در آن اجازهی
ازدواج افـراد همجنـس و نیـز اتحادیههـای مدنی صادر میشـود،
امـا مثـل آنچـه در سـال  2008در کالیفرنیای ایـاالت متحده رخ
داد ،آن قوانیـن میتواننـد لغـو شـده و بـه حالت قبـل برگردند.
انتخـاب شـریک همجنـس مهمتریـن موضـوع زندگـی
بسـیاری از افـراد بزرگسـال و نیز وجه ضروری حـق آزادی
فـردی اسـت .احتـرام به حقوق بشـر ،تعهد بـه کمال
مطلـوب و برابـری شـخصی را ایجـاب میکنـد.
ایجـاد موانـع فرهنگـی ،دینـی و قانونـی در برابـر
روابـط همجنسگرایـان ،نقـض فاحش خـود این
اصـول اخالقـی و شـکلی از تبعیـض نظاممنـد
اسـت .سـوای تأثیر مباحث موجود ،آزادی جنسـی
همچنـان بـه نحو قابـل قبولـی به عنـوان حقوق
بشر شـناخته نشـده است.
قوانینی که در تعدادی از کشورها و ایالتهای
آمریکا ارائه شده است ،برای زوجهای
همجنس حقوقی مشابه به حقوق شرکای
غیرهمجنس در مشارکتهای اجتماعی و
ازدواج در نظر میگیرد.

افزایش به رسمیت شناختن
شراکت همجنسها
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74

بخش ششم :
حقوق زنان
زنـان و دختـران حداقـل نیمی از جمعیت دنیا را تشـکیل میدهنـد ،اما این برابری عـددی در مورد
وضـع حقوق بشـر مـردان و زنان صدق نمیکند .در سراسـر دنیـا ،زنان همچنان به صورت مسـتقیم و
غیرمسـتقیم با اشـکال مختلف نابرابری و تبعیض مواجه هستند.
با وجود اینکه زنان در سرتاسـر جهان توسـعهیافته رسـم ًا از برابری قانونی برخوردارند ،در بسـیاری
از این کشـورها زنان از تأثیرات نابرابری غیرمسـتقیم اعمال شـده از طریق دسـتمزدهای پایین ،تجاوز،
خشـونت خانگـی و کلیشـههای فرهنگـی که اثـر نامطلوبی بر بهداشـت و رفاه بسـیاری از زنـان دارد،
رنـج میبرنـد .در کشـورهایی که جایگاه برابر زنان به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت ،نقـض نظاممند
حقوق زنان اغلب به صورت آشـکار صورت میگیرد .بسـیاری از کشـورها همچنان زنان را از شـرکت
در انتخابات یا امکان مشـارکت در فعالیتهای سیاسـی و اجتماعی جوامعشـان محروم نگه داشـتهاند.
همچنیـن میلیونهـا نفر از زنـان از حق مالکیت نیز محروم هسـتند.
در بسـیاری از مناطـق جهـان اختیـار زنـان بر بدنشـان ،بـه صورت رد کلی سـقط جنیـن یا نفی
اشـکال مختلـف بهداشـت اندامهـای تولیـد مثل ،به شـدت محدود شـده اسـت .این امـر همچنین به
اعمال ختنهی زنان  66کشـیده میشـود ،که آثار برگشـتناپذیری بر جنسـیت و بهداشـت بسـیاری از
زنان دارد .در سراسـر جهان «صنعت سـکس» زنان را در معرض محدودیتهای شـدید حقوق بشـری
شـان قـرار میدهـد؛ کـه در بعضـی موارد زنـان عم ً
ال در شـرایطی تحقیرآمیـز ،خفتبـار و حتی تهدید
کننـدهی جانشـان ،بـه بردگی گرفته میشـوند.
حقـوق بشـر زنان همچنـان از مجموع آثار سیاسـتها و قوانیـن مصوب دولتی ،پافشـاری بیش از
حـد بـر انتظارات و سـنتهای محـدود کنندهی فرهنگی ،فقر و تهیدسـتی ،رفتـار و رسـوم و اعتقادات
شـدیداً ریشـهدار فرهنگی ،رنج میبرد .تأثیرات ناشـی از همهی اینها ،تداوم قدرت ناعادالنهای اسـت
کـه در میان مـردان و زنان ایجـاد میکند.

انگلستان :تظاهرکنندگان در لندن ،در راهپیماییای
کـه توسـط سـازمان خیـزش یـک میلیـون
سـازماندهی شـده اسـت ،شـرکت کردهانـد.
زن67
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پاکستان :اگرچه خرید و فروش
همسر غیرقانونی است اما به
شکل گسترده رخ میدهد .تقریب ًا
در یکسوم ازدواجها مردان برای
هماهنگی فامیلی ،با خواهرهای
طرف مقابل ازدواج میکنند .امکان
رفت و آمد آزادانهی آنها به خاطر
حفظ حجاب محدود میشود.

افغانستان :نزدیک به  %40تمام
ازدواجها اجباری و  %20هم از قبل
توافق شده هستند .بیش از نیمی از
عروسها زیر  16سال سن دارند و
بسیاری از آنها به عنوان ابزاری برای
حل اختالفهای میان خانوادهها و
قبایل مورد استفاده قرار میگیرند.

کویت :زنها در شرایطی
میتوانند از همسر خود طالق
بگیرند که  2مرد بر بدرفتاری
انجام شده با او شهادت بدهند.
زنان از کار کردن در مشاغلی
که برای سالمتی آنها مضر
تصور میشود ،منع شدهاند.

محدودیتهای آشکار
حقوق زنان ،اغلب به
مشارکت وسیعتر در
گروههای زنان منجر
میشود...

هند :جهیزیههای ازدواج قانون ًا
ممنوع شده ،اما این رسم به صورت
گستردهای پا برجاست .در سال
 ،2005نیمی از زنان هندی قبل از
 15سالگی ازدواج کرده بودند.

ایران :مردها میتوانند بعد از سن  15سالگی آزادانه
ازدواج کنند ،اما زنان در هر سنی فقط با اجازهی پدر
یا پدربزرگشان میتوانند ازدواج کنند.
سودان :زنان در صورت عدم پیروی از دستور دولت مبنی
بر پوشیدن لباس ساده و معمولی ،توسط پلیس نظم عمومی
جریمه میشوند و شالق میخورند.

مشارکت در جامعهی مدنی
درصد گزارش شدهی عضویت زنان
در گروه زنان ()1999 - 2004
کشورهای منتخب

بوتسوانا :هرچند قانون اساسی
حق مالکیت برابر زنان و مردان را
تضمین کرده است اما اولویت داشتن
قوانین قبیلهای ،به محدود شدن حق
مالکیت زنان منجر میشود.
ساحل عاج :مطابق رسم مألوف،
زن بیوه ممکن است به ازدواج با برادر
همسر خود مجبور شود .یا همچنین:
یک زن به ازدواج با همسر خواهر
فوت شدهی خود درآید.
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حقوق مدنی زنان

حقوق زنان

شاخص)CIRI) 2009

عدم تساوی استخدام با مردان

بعضی قوانین برابری وجود دارد ،اما به
صورت موثر اجرا نمیشوند
بعضی قوانین برابری وجود دارد ،اما
سطح پایینی از تبعیض موجود است
برابری نزدیک در استخدام ،در مقایسه
با مردان
اطالعاتی موجود نیست
عدم امکان حق رای برابر با مردان
نابرابری آشکار در حقوق مدنی

ایجـاد محدودیـت و بیتوجهـی نظاممنـد بـه حقـوق مدنـی زنـان در سراسـر جهان،
همچنـان بـه عنـوان یکـی از چالشهـای اصلـی جنبشهای حقـوق بشـری ادامـه دارد.
همهی انسـانها بدون در نظر گرفتن جنسـیت ،سـزاوار اسـتفاده از حقوق بنیادی بشر
خـود هسـتند؛ ولـی در واقعیت زنـان همچنان با تبعیض گسـترده مواجهاند .اشـکال فراگیر
نابرابـری میـان مـردان و زنان در بعضی حوزهها آشـکار اسـت .از جمله :حـق طالق و حق
مالکیـت ،تحمیـل قوانیـن لباس رسـمی و حق رفـت و آمـد آزادانه در فضـای خصوصی و
عمومی.
در بعضی از کشـورها تبعیض به صورت آشـکارا رخ میدهد و شـامل محدودیتهایی
بـر زنـان میشـود کـه مبتنی بـر قوانین رسـمی ،جامعـه و اعتقادات دینی اسـت .در سـایر
نقـاط ،تبعیض کمتر آشـکار اسـت ولی هنجارهای فرهنگی تثبیت شـدهای وجـود دارد که
بـه کاهـش فرصتهای اجتماعـی -اقتصادی زنان کمـک میکند .در موارد بسـیاری زنان
تمـام تلاش خـود را بـه کار میبندنـد تـا بـا تصویـر کلیشـهای کـه از زن زیبا ارائه شـده،
منطبـق شـوند .ایـن امـر میتواند اثرات مخربی بر بهداشـت و سلامت آنهـا بگذارد.
اعالمیـهی  1995پکـن تاکیـد دوبـارهای بـر تعهد سـازمان ملـل متحـد در پایهریزی
برابری کامل جنسـیتی داشـت .ایـن اعالمیه چندین حـوزه را به عنـوان حوزههای بحرانی
شناسـایی کـرد کـه عبارتند از :تأثیر بیش از حد و نامتناسـب فقـر بر زنان ،نابرابـری از نظر
دسترسـی به مراقبت بهداشـتی و آموزشی ،خشونت تحمیل شـده بر زنان در قلمرو خانگی
و تأثیـرات زیانبار کلیشهسـازی جنسـیتی مکرر زنـان و دختران.

CEDAW
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میثاق سـازمان ملل دربارهی «محو تمامی اشـکال تبعیض علیه زنان» ( )CEDAWکه در سـال
 1979منتشـر شـد ،اصلیتریـن ابـزار قانونـی بینالمللی بـرای حمایـت از حقوق زنان اسـت .اغلب
کشـورها ایـن میثـاق را امضا و تصویـب کردهاند ،اما تا جوالی سـال  2009ایـاالت متحده هنوز آن
را بـه تصویـب نرسـانده و ایـران ،نائورو ،پاالئو ،سـومالی ،سـودان و تونـگا هم آن را امضـا نکردهاند.
بیـش از  65کشـور از کشـورهای امضاکننـدهی میثاق« ،قیود احتیاطـی»  69را بر میثـاق افزودهاند
کـه آنهـا را از تعهـدات قانونـی ویژهای معاف میکنـد؛ از جمله :قیـد احتیاطی بر روابـط خانوادگی
و فامیلـی طـی ازدواج (مصـر) ،طلاق (سـوریه) ،برابری در امکان دسـتیابی زنان به مشـاغل دولتی
(اسـرائیل) و حذف اشـکال سـنتی اعمـال تبعیضآمیز (نیجر و سـنگاپور) .البته این قیـود احتیاطی،
موضـع ایـن کشـورها در مـورد برابری زنـان را به وضوح آشـکار میکند.

%39

%36
%24

%19

%23

%7

ﺳﻔﯾد ھﺎی ﻏﯾر
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ

30%
25%
20%

%18

Column2

40%
35%

%22

Column1

%42

45%

15%
10%

%8

5%
0%

آﺳﯾﺎﯾﯽ
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آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ
آﻣرﯾﮑﺎی

اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ

ﺑوﻣﯽ ھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎ

زنان و فقر

درصد خانوادههایی که زیر خط فقر
رسمی در آمریکا زندگی میکنند ()2006
تمام خانوادهها
خانوادههایی با سرپرست زن

ترکیه :مادری تصویر پسرش را نشان
میدهد که خواهر خود را به دلیل
«بیعفت شدن»  72پس از اینکه
توسط عموی خود مورد تجاوز قرار
گرفته بود ،به قتل رسانده است .دولت
و دادگستری ترکیه به دلیل آنچه که
«ناتوانی آنها در اقدام برابر خشونت
علیه زنان» اعالم شده ،از سوی عفو
بینالملل مورد انتقاد قرار گرفته است.

بنگالدش :برآورد شده که خشونتهای خانگی حداقل  %50از زنان بالغ
را تحتتأثیر قرار میدهد؛ که بسیاری از آنها به اختالف در مورد جهیزیه
ارتباط دارد« .اسید پاشی»  -آنطور که این زن جوان که در کنار مادرش
دیده میشود ،دچار شده است -به شدت عمومیت دارد و میتواند منجر به
تخریب چهره و کوری چشم شود.

پاکستان :قتلهای ناموسی بسیار
رایج است .در سال  21 ،2008مورد
گزارش شده که در آنها بر روی
زنان نفت ریخته و آتش زده شده
بودند .قانون مصوب سال 2005
اجازه میدهد تا برای کاهش یا
رفع اتهام از مردانی که متهم به
قتل همسران یا دخترانی  -به علت
بیآبرو کردن خانواده -شدهاند،
مذاکرات مالی انجام شود.

مصر :در اکتبر  2008نخستین پرونده
موفقیتآمیز با موضوع «تجاوز جنسی
شوهر علیه همسر خود» ،در سیستم
قضایی مصر به جریان افتاد.

اتیوپی :نزدیک به  %60از زنان بررسی شده ،در
طول زندگی مشترک توسط شریک زندگی خود
مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفتهاند .بررسی
دیگری نشان داد که اغلب زنان معتقدند :مرد حق زدن
همسر خود را دارد.

سوازیلند :بیش از  %60مردان اعتقاد دارند که
زدن همسرانشان قابل قبول است.
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اردن :هر سال بین  15تا  20زن
به دالیل ناموسی به قتل میرسند.
قاتالن آنها غالب ًا به کمتر از یک
سال حبس محکوم شدهاند .گروههای
حامی فعالیتهای طوالنی را برای
تغییر عرف و همچنین اعمال احکام
سنگینتر انجام دادند؛ که در ادامهی
آن در سال  2008مردی به دلیل قتل
خواهر خود به بیش از  7سال زندان
محکوم شد.

زنان در معرض خشونت

حمالت خشن به زنان توسط شریک
زندگی یا اعضای خانواده ( 2009ـ )2000
قتلهای ناموسی غالب ًا رخ میدهد
جنایت نیز رخ میدهد

آمریکا :تخمین زده میشود که
حداقل  %20از زنان آمریکایی توسط
شریک زندگی یا شریک سابق زندگی
خود مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتهاند.

هائیتی :اگر مردی همسر خود را به دلیل
زنای محصنه  71به قتل رسانده باشد،
قوانین جزایی او را مجرم نمیشناسد.

خشونتخانگی
واقعیـت تلـخ برای بسـیاری از زنان این اسـت کـه حق حیات و امنیت آنها در بیشـتر
مواقع نه از سـوی حکومت ،بلکه در خانه و توسـط شـریک زندگی آنها به خطر میافتد.
خشـونت خانگـی گسـترهی وسـیعی از جملـه :بدرفتـاری روحـی و روانـی ،تهدیـد به
ضـرب و شـتم ،نقـض عضو و حتی مرگ را شـامل میشـود .هرچند بعضـی از موارد نقض
حقـوق زنـان در بعضـی نقـاط دنیا نسـبت به دیگر نقاط آشـکارتر اسـت ،خشـونت خانگی
ً
کاملا جهانی محسـوب میشـود .این پدیده در تمام کشـورها شـایع اسـت و در
پدیـدهای
میـان زنانـی که ممکن اسـت تفاوتهای زیـادی از نظر طبقهی اجتماعی ،رفـاه اقتصادی،
هویـت قومـی و اعتقاد مذهبی داشـته باشـند ،رخ میدهد.
نگرشهـای دولتـی و اجتماعـی ،تأثیـر شـایانی بـر سیاسـتهای مبـارزه با خشـونت
خانگـی دارد .هرچنـد دولت به خشـونت خانگـی اقدام نمیکنـد ،ارادهی آن در به رسـمیت
شـناختن ایـن پدیـده بـه عنـوان نقض حقـوق بشـر (به جـای تجـاوز جنایتکارانـه) ،نقش
مهمی در اسـتقرار نهادهای عمومی  -که مسـوول جلوگیری از به وقوع پیوسـتن خشـونت
خانگـی در درجهی اول هسـتند -دارد.
نگرشهـای اجتماعـی در تعییـن اینکـه خشـونت خانگـی چطـور سـنجیده شـود و
مجرمـان و قربانیـان آن چگونه شناسـایی شـوند ،نقش مهمـی دارند .قتلهای ناموسـی70
کـه در آن زنـان عضو خانـواده را به دلیل ّظن به برقراری رابطهی جنسـی خارج از قاعدهی
ازدواج (حتـی به اجبار) و با اسـتدالل
جلوگیـری از شرمسـاری خانـواده ،به
سازمان ملل چه میگوید...؟
صـورت
خشـونت علیـه زنـان و دختـران بـه
قتـل میرسـانند؛ در بعضی کشـورها
ها
گ
فرهن
بیوقفـهای در تمـام قارهها ،کشـورها و
جنایـت سـبکتری نسـبت بـه قتل
رخ میدهـد .ایـن امـر خسـارت ویرانگـری بـر
زنـان  -بـدون برقـراری رابطـهی
زندگـی زنـان ،خانوادههایشـان و در کل بـه جامعه
جنسـی -قلمداد میشـود .ضمنـ ًا به
وارد میکنـد .اغلـب جوامـع چنیـن خشـونتهایی
نظر میرسـد بسـیاری از زنـان قبول
را ممنـوع کردهانـد؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت که در
کردهانـد کـه تعهـد ازدواج ،حقـوق
بیشـتر مـوارد ،ایـن امـر پنهان نگه داشـته شـده یا
تلویحـ ًا مـورد چشمپوشـی قـرار میگیـرد.
بشـر آنهـا را نادیـده میگیـرد و
بان کیمون -دبیر کل سازمان ملل
بـه همسرانشـان اجـازهی اعمـال
( 8مارس )2007
خشـونت علیـه آنهـا را میدهـد.
دیدگاه زنان

Column1
درصدی از زنان که فکر میکنند ضرب و شتم آنها

Column1زیر
توسط شوهرانشان ،بنا به یک یا چند دلیل خاص
قابل قبول است :سوزاندن غذا ،جر و بحث با آنها،
خروج از منزل بدون اجازهی آنها ،غفلت از بچهها،
خودداری از برقراری رابطهی جنسی
%69
69%
کشورهای منتخب ()2004
%48
48%
%46
46%
%34
34%
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%91
91%
%70
70%

%94
94%

تجاوز جنسی
تجـاوز جنسـی نقـض آشـکار حقـوق بشـر قربانیـان در زمینه امنیت شـخصی اسـت ،که واقعـ ًا به
پدیـدهای جهانی تبدیل شـده اسـت.
هرچنـد کـه تجـاوز مـرد به مـرد نیز بـه وقوع میپیونـدد ،اکثریـت قربانیان تجـاوز را زنان تشـکیل
میدهنـد و متجاوزیـن ،مذکر هسـتند .تجاوز در سراسـر دنیا به عنوان یک جنایت شـناخته میشـود ،اما
فاکتورهایـی وجـود دارد کـه جمعآوری شـاخصهای آماری معتبر در این مورد را بسـیار مشـکل میکند.
«گزارشنکـردن تجـاوز» یکـی از مشـکالت شـایعی اسـت کـه شناسـایی شـده؛ قربانیـان تمایلی
بـرای مراجعـه به پلیـس یا حتی درمیان گذاشـتن موضوع بـا اعضای خانـوادهی خود ندارنـد .مؤلفههای
مختلفـی در ایـن مسـئله اثر گذارند :بیآبرویی اجتماعی ،مشـکالت زنـان در اثبات اتهـام متجاوز یا حتی
اندیشـهی دیگـران؛ مثـل افغانسـتان کـه یـک تعقیب کیفـری ناموفـق در صورتی که شـخص مرتکب
شـونده اعالم کند خود زن به آمیزش جنسـی رضایت داشـته ،ممکن اسـت به متهم شـدن زن شـاکی
بـه زنا ،منجر شـود.
در بعضی کشـورها تجاوز شـوهران به همسرانشـان کام ً
ال قانونی اسـت و به عنوان بخشـی از حق
زناشـویی مرد تصور میشـود .این دسـته از تجاوزها در «پایگاه ملی دادههای جزایی»  73ثبت نمیشـود.
در سراسـر دنیـا تجـاوز بـه صـورت نظاممنـد ،بـه عنـوان راهی برای تسـلط بـر غیرنظامیـان مورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد .ایـن کار نهایتـ ًا سـال  1998در معاهـدهی رم ،بـه عنـوان «جنایـت جنگی قابل
تعقیب کیفری» شـناخته شـد.
افغانستان :سال  2009در پی
فشارهای بینالمللی به رییس جمهور
افغانستان ،قانون مصوب شدهای
که امتناع زنان از برقراری رابطهی
جنسی با همسران خود را غیرقانونی
اعالم میکرد ،اصالح شد.

روسیه :با وجود غیرقانونی بودن تجاوز
زناشویی ،نیمی از زنان عقیده دارند که
هنگام زندگی مشترک نمیتوانند از
رابطهی جنسی امتناع کنند.

مراکش :ممکن است برای حفاظت از
آبروی خانواده قربانی ،متجاوز با پیشنهاد
ازدواج با قربانی خود روبهرو شود.
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از هر  5زن ،یک نفر در
طی زندگی خود قربانی
تجاوز یا تالش برای تجاوز
شده است...

تجاوز زناشویی 74در قانون
جدیدترین اطالعات از اوایل دههی 2000
تجاوز زناشویی تحت قوانین موجود
یا قوانین ویژهی تجاوز زناشویی ،جرم
کیفری قلمداد میشود

بریتانیا :تخمین زده میشود که هر
سال  47هزار زن مورد تجاوز قرار
میگیرند ،اما میزان محکومیت برای
تجاوزهای گزارش شده فقط %6/5
است.

ایاالت متحده :نزدیک به  %18زنان از
تجاوز یا تالش برای تجاوز نجات یافتهاند،
اما کمتر از  %40تجاوزها یا حمالت جنسی
به پلیس گزارش شده است.

ژاپن :بیش از  104مورد تجاوز دستهجمعی در
سال  2005گزارش شد ،که تنها  5مورد محکومیت
به دنبال داشت.
اتیوپی :در این کشور فقط در پایتخت ،ساالنه هزار
مورد تجاوز جنسی رخ میدهد.

بیشتر از10000
 10000ـ 1001
 1000یا کمتر
اطالعات موجود نیست

آفریقایجنوبی :تخمین زده میشود که در این
کشور هر  83ثانیه ،به یک زن تجاوز میشود.

تجاوز جنسی
تعداد تجاوزهای جنسی گزارش شده به
پلیس در دورهی  6ماههی  ،2006یا آخرین
اطالعات موجود

تجاوز جنسی در مناطق جنگی
مکانهای شناخته شده
(دههی )2009 1980-
تجاوز جنسی نظاممند به زنان ،به
عنوان بخشی از درگیریهای نظامی
هائیتی :به شکل روز
افزون ،تجاوز جنسی
برای ایجاد وحشت توسط
باندهای تبهکار انجام
میگیرد.

جمهوری دموکراتیک کنگو :ساالنه دهها
هزار دختر و زن در جریان درگیریهای جاری
مورد تجاوز جنسی ،آدمربایی و رفتارهای
خشونتآمیز قرار میگیرند.

کلمبیا :از تجاوز جنسی به عنوان
سالح در شورشها استفاده میشود،
اما به ندرت گزارش شده است.
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وضعیت قانونی سقط جنین
()2007
غیرقانونی است یا به شدت به مواردی محدود میشود که جان مادر در خطر باشد
غیرقانونی است ،به جز در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا اگر جنین صدمه دیده باشد
قانونی ،بنا به دالیل اجتماعی و اقتصادی
قانونی در صورت درخواست ،اما معموال با محدودیت در بارداری همراه است
اطالعاتی در دست نیست

ساالنه حدود  70هزار زن
در اثر عوارض مربوط به
سقط جنینهای غیرقانونی
جان خود را از دست
میدهند...

7/2ﻣﯿﻠﯿﻮن

 7/2میلیون
ﻣﯿﻠﯿﻮن
/6
44/6میلیون

سقط جنینهای ناایمن
تخمین تعداد کل سقط جنینهای
انجام شدهی ساالنه در هر منطقهی
سازمان بهداشت جهانی
()2003

ﻣﯿﻠﯿﻮن
/9
33/9میلیون

ﻣﯿﻠﯿﻮن
2/8
میلیون
2/8

0/0/7میلیون
ﻣﯿﻠﯿﻮن
7
ﻣﯿﻠﯿﻮن
5
0/0/5میلیون
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
آﺳﯿﺎ

ﻗﺎره

ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺷﺮﻗﯽ

آﻓﺮﯾﻘﺎ
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اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
ﻏﺮﺑﯽ

اروﭘﺎ

 %26از مردم در
کشورهایی زندگی میکنند
که سقط جنین در آنجا
ممنوع شده است...

حق انتخاب
حـق انتخـاب زنـان بـرای ادامـهی بـارداری ،همچنـان در سراسـر جهـان در معرض
کشـمکشهای سیاسـی و اخالقـی قـرار دارد.
هیچکـدام از اسـناد حقـوق بشـر بـه زنان حقـی برای سـقط جنین یا حتی دسترسـی
بـه انـواع موثـر پیشـگیری از بـارداری را نمیدهـد ،و قوانیـن منـع کنندهی سـقط جنین
الزامـ ًا مغایـر با قوانین حقوق بشـری انگاشـته نمیشـود.
حقـوق بشـر بـه شـدت بـر آرمـان آزادی فردی تکیـه دارد .پس میشـود بحـث قانع
کننـدهای در اینبـاره شـکل بگیـرد کـه :بهرهگیـری از آزادی زنـان بایـد بـه موضوعی با
اهمیـت «حـق باردارشـدن و حـق سـقط جنیـن» گسـترش پیـدا کنـد و از نظـر خیلیها
عـدم وجـود حقوقـی روشـن در این زمینه ،بـه عنوان یـک محدودیت غیرضـروری بر آن
آزادی تلقـی میشـود.
همچنیـن میشـود بحـث مشـابهی دربـارهی حقـوق بشـر زنـان در برخـورداری از
باالترین سـطوح مراقبتهای پزشـکی قابل دسترسـی ،شـکل بگیـرد .این امـر بهویژه در
بخشهایـی از دنیـا کـه در آنجـا پیشـگیری از بـارداری به شـدت محدود شـده یـا خارج
از دسـترس قـرار دارد ،مطـرح اسـت .شـیوع ایـدز میـان زنـان در بخشهایـی از آفریقا و
آمریـکای التیـن ،مسـتقیم ًا به کمبود دسترسـی به وسـائل پیشـگیری از بـارداری ارتباط
دارد .همچنیـن بسـیاری از زنـان بـه دلیل منع قانونی سـقط جنین در بعضی کشـورها ،در
معـرض سـقط جنیـن ناایمن قـرار دارند.
برخلاف بعضـی بحثها ،حق تولیـد مثل زنان در بسـیاری از بخشهـای دنیا تحت
سـیطرهی کنتـرل و محدودیـت قرار دارد .از قضا در برخی از کشـورهایی که سـقط جنین
در آنجـا ممنـوع شـده ،ایـن مسـئله غالبـا بـرای خالص شـدن از شـر بچههـای دختری
اسـتفاده میشـود کـه در بعضـی فرهنگها ارزش بسـیار کمتری نسـبت به پسـرها دارند.

 %20یا بیشتر از آمار زنان متاهل تمایل به
محدود کردن بچه دارند ،اما از هیچ ابزار یا
روشی برای پیشگیری استفاده نمیکنند.
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دسترسی به
پیشگیری از بارداری
()2007

مالی %50 :از دخترانی که ختنه
شدند ،در آن زمان زیر  5سال داشتند.

سومالی :زنان دربارهی خطرات
ختنه آموزش میبینند.

غنا :پوسترهایی در جهت تالش و
تشویق رهبران مذهبی ،بزرگان و
روسای قبایل در مناطق روستایی برای
لغو عمل ختنهی زنان استفاده میشود.

بیش از  140میلیون
دختر و زن با عواقب
حاصل از ختنهی زنان
زندگی میکنند...

سوئد :حداقل  2تعقیب کیفری
منجر به مجازات زندان برای والدین
سومالیایی شد که دخترشان را برای
ختنه به سومالی برده بودند.

مصر :با وجود غیرقانونی بودن،
تقریب ًا تمامی دختران ختنه میشوند
و این عمل اکثراً توسط پزشکان
و دیگر پرسنل پزشکی دوره دیده
انجام میشود.
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هرساله در آفریقا،
 3میلیون دختر در
معرض خطر ختنه
قرار دارند...

ختنهی زنان

گستردگی و رواج ختنه زنان
برآورد میزان گستردگی و رواج ختنهی زنان ،در
میان دختران و زنان  49ـ  15ساله
(سال  2009یا جدیدترین اطالعات موجود)
تقریب ًا همگانی %90 :یا بیشتر
رسم عمومی %90 :ـ %50
رسم کمتر عمومی %50 :ـ %5
میزان وقوع ناچیز :کمتر از  ، %5اغلب در
میان گروهها یا جوامع کوچک رخ میدهد
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از دیـدگاه حقـوق بشـر ،ختنـهی زنان عملی خشـونتآمیز بـا پیامدهـا و عواقب بلند
مـدت بـرای قربانیان قلمداد میشـود.
ختنـهی زنـان بهویـژه در مناطـق خاورمیانـه و زیر صحـرای آفریقا 76
متداول اسـت
و موضوعـات جالبتوجـه حقـوق بشـری را بـه میـان میکشـد .ایـن عمـل یـک ویژگی
قدیمـی در سـبک زندگـی بسـیاری از جوامـع بـوده اسـت و تعهـد بـه حقـوق بشـر ،نوع ًا
بـه پذیـرش تنـوع فرهنگـی و اصل تعیین سرنوشـت وابسـته اسـت .با این وجـود ،بعضی
رسـوم فرهنگـی نقـض حقوق بشـر تلقـی میشـوند و این به خصـوص در مـورد ختنهی
زنـان مطـرح اسـت و بـه صورت پیوسـته و بـه صراحـت در تعداد زیـادی از اسـناد حقوق
بشـری محکوم شـده اسـت؛ از جمله :کنوانسـیون محو تمامی اشـکال تبعیض علیه زنان
( )1979و بیانیـه محـو خشـونت علیه زنـان .)1993( 77
بـا وجـود محکومیتهای مکـرر بینالمللـی و افزایـش قانونگذاری ملی در راسـتای
غیرقانونـی کـردن ختنـهی زنان ،ایـن عمل همچنان ادامـه دارد و گروهـی از مدافعان آن
حتـی مدعی هسـتند کـه بعضی محکومیتهـا و فعالیت علیـه این عمل ،بـه عدم تحمل
فرهنگـی و فرهنـگ آنها مربوط میشـود.

موارد وارداتی :این عمل در میان بعضی
گروههای مهاجر (تا جایی که مشخص شده)
رواج دارد
سایر کشورها

قانون چه میگوید...؟

واقعیتهای ختنهی زنان
جایگاه قانونی ختنهی زنان
(تا سال )2008
قانون ممنوع کرده است
در بعضی ایالتها ممنوع شده است
در کشوری که ختنهی زنان به
شکل گسترده انجام میشود ،هیچ
قانونی علیه آن وجود ندارد
سایر کشورها

چندین دولت از جمله :استرالیا ،کانادا ،فرانسه،
سوئد و ایاالت متحده ،دارای سنت نهادینهی
قانونی هستند که به زنان و دختران فراری از
کشورهایی که در آنجا ختنهی زنان به صورت
گسترده انجام میشود ،پناهندگی اعطا میکنند.

* ختنـهی زنان شـامل روندهایی اسـت
کـه عموم ًا نه بـه دالیل پزشـکی ،منجر
بـه اختـه شـدن یـا آسـیب رسـیدن بـه
اندامهـای جنسـی زنـان میشـود.
* ایـن کار معمـو ًال در دوران طفولیـت و
سـن  15سـالگی انجام میشـود.
* این کار هیچ نفع بهداشتیای ندارد.
* ایـن کار میتواند منجر بـه خونریزی
شدید یا مشـکالت ادراری شود.
* بعدهـا حتـی میتوانـد منجـر بـه
عوارضـی در زایمـان یـا مـرگ نـوزادان
هنـگام تولـد شـود.
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خشـونت علیه زنان عبارت اسـت از :خشـونت
فیزیکی ،جنسـی و روحی خانوادگـی؛ از جمله:
ضـرب و شـتم و سوءاسـتفادهی جنسـی از
دختربچههـا در خانـواده ،خشـونتهای مرتبط
به جهیزیـه  ، 78تجاوز زناشـویی ،ختنهی زنان
و دیگر آداب و رسـوم سـنتی که به زنان آسیب
میرسـاند ،خشـونت غیرزناشـویی و خشـونت
مرتبـط بـه اسـتثمار که البتـه (خشـونت علیه
زنـان) تنهـا به ایـن مـوارد محدود نمیشـود.
(ماده  ،2بیانیهی سازمان ملل متحد در مورد
محو خشونت علیه زنان ،سال )1993

در سراسر دنیا 2
میلیون کودک در
تجارت فراملیتی
جنسی ،تحت استثمار
هستند...

به کانادا ،آمریکا و کاستاریکا

به اروپا

ی غربی

ب

ه کانا

دا
 ،مکز
یک و

آ

مریکا

 %95از زنانی که به
اتحادیهی اروپا قاچاق
شدهاند ،به شدت مورد
تجاوز قرار گرفتهاند یا
مجبور به انجام اعمال
جنسی شدهاند...
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قاچاق برآورد وزارت خارجه آمریکا در مورد انطباق
کشورها با قانون ( TVPAحمایت از قربانیان
قاچاق) 82به همراه تعدادی از مسیرهای اصلی
قاچاق ()2009
انطباق کامل با حداقل استانداردهای پایهریزی
شدهیTVPA
به صورت کامل منطبق نیستند ،اما تالشهای
چشمگیری در این راستا انجام میدهند
به صورت کامل منطبق نیستند ،تالشهای
چشمگیری نیز صورت میدهند ،اما همچنان
شواهدی از اشکال شدید قاچاق وجود دارد
کام ً
ال منطبق نیستند
مسیرهای منتخب قاچاق

بردگی جنسی
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اصـول حقـوق بشـر بر این عقیده اسـتوار اسـت که هر انسـانی ارزش ذاتـی دارد و هیچ
انسـانی نباید بـه مرتبهی کاال تقلیـل پیدا کند.
قاچـاق بینالمللـی جنسـی زنـان و دختران جـوان  -که تداعـی کنندهی تجـارت برده
در قرنهـای گذشـته اسـت -نهتنهـا در نـوع خود نقض حقوق بشـر به شـمار مـیرود ،بلکه
بسـیاری از دیگـر حقـوق بشـر قربانیـان آن نیـز به شـدت محـدود میشـود؛ از جملـه :حق
رفـت و آمـد آزادانـه ،آزادی از رفتـار ظالمانـه و تحقیرآمیـز و حتـی حـق حیات .افـرادی که
در سراسـر مرزهـای ملـی قاچاق میشـوند بدون اسـتثنا بـه صـورت غیرقانونی وارد کشـور
مقصـد میشـوند؛ بنابرایـن از حـق شـهروندی برخـوردار نبـوده و در نتیجـه از دسترسـی به
خدمـات بهداشـتی و دیگـر مزایـای اجتماعی محروم هسـتند.
تجـارت جهانی قاچاق جنسـ 
ی ،80ترسـیم کنندهی شـاخص عمومی دیگـری از نابرابری
در سـطح جهانی اسـت :اکثریت گسـتردهای از کشـورهای مبدأ در میان ملتهای فقیر دنیا
قرار دارند ،در حالی که کشـورهای مقصد  -بدون اسـتثناء -کشـورهای ثروتمندتر هسـتند.
بـا وجـود ایـن واقعیت کـه تقریبـ ًا تمام دولتهـای دنیا هـر دو کنوانسـیونCEDAW
(میثـاق محـو تمامی اشـکال تبعیض علیه زنـان )1979 -و میثاق حقوق کـودک )1989( 81
را امضـا کردهانـد؛ یعنـی بـا وجـود تعهـد بـه محافظـت قانونـی از زنـان و کـودکان در برابر
قاچاقچیـان ،همچنـان تجـارت جهانـی قاچاق جنسـی موجب نقـض حقوق بشـر میلیونها
زن و دختـر در سراسـر دنیا میشـود.

قانون چه میگوید...؟
دولتهای مشـارکت کننـده در این میثـاق ،همهی
تدابیـر الزم (شـامل قانونگـذاری) را برای جلوگیری
از تمـام اشـکال قاچـاق زنـان و سوءاسـتفادهی
روسـپیگری از زنـان ،بـه کار خواهنـد گرفـت.
(ماده  ،6میثاق محو تمامی اشکال تبعیض علیه
زنان)1979 -

پیگرد قانونی
پیگردهای قانونی و محکومیتهای
منطقهای برای قاچاق جنسی ()2008
پیگرد قانونی
محکومیت
2808
1803

644
448
1621

87

643

342

161

120

26

109

90

88

بخش هفتم :
حقوق کودکان
حقـوق بشـر در راسـتای حمایـت از آسـیبپذیرترین اعضـای جامعـهی انسـانی جهان به وجـود آمده اسـت .یکی
از آسـیبپذیرترین گروههـا کـودکان هسـتند؛ کسـانی کـه مجبورنـد در دنیایـی زندگی کنند که نقشـی در سـاختن آن
نداشتهاند.
بعضـی از مـوارد نقـض حقـوق بشـر ،فقـط بـر کـودکان تأثیـر میگـذارد؛ مثـل :منع حـق تحصیل یـا اسـتفاده از
«کـودکان سـرباز» در درگیریهـای مسـلحانه .مـوارد دیگـر نقـض هرچنـد بـر همهی افـراد اثـر میگـذارد ،همچنان
شـدیدترین تأثیـرات آن بـر کودکان اسـت .به عنوان مثـال :محروم کردن از اعطای حق بهداشـت و سلامتی و رهایی
از اثـرات فقـر مطلق.
هرچنـد حقـوق بشـر کـودکان در میثـاق سـال ( 1989حقـوق کـودک) لحاظ شـده ،اما با ایـن حال سوءاسـتفاده و
نقـض حقـوق آنها به طرز ناامید کنندهای گسـترده و پردامنه اسـت .بر اسـاس برآوردها سـاالنه  9میلیـون کودک قبل
از رسـیدن بـه  5سـالگی جـان خـود را از دسـت میدهنـد و در هـر  6ثانیه ،یک کودک بر اثر گرسـنگی میمیـرد .دلیل
اصلـی ایـن شـرایط فقر کامل ،تهیدسـتی و کمبود مراقبت بهداشـتی و امکانات بهداشـتی اولیه اسـت.
چنین شـاخصهای آماری گرچه وحشـتناک هسـتند ،فقط بخشـی بسـیار کوچکی از نقض حقوق بشـر کودکان را
نشـان میدهند .بسـیاری از کودکانی که میتوانند تا پس از سـن  5سـالگی زنده بمانند ،در معرض شـرایط وحشـتناکی
قـرار میگیرنـد .نزدیـک بـه  190میلیون کودک بین سـنین  5تا  14سـالگی بـه بعضی فعالیتهای اقتصادی گماشـته
میشـوند کـه بسـیاری از آنهـا در معـرض شـرایط خطرنـاک و تحقیرآمیـز و زمان طوالنـی کار روزانـه قـرار دارند .در
بسـیاری مـوارد این شـرایط اثر بلند مدتی بر سلامتی ،رشـد و رفاه کـودکان دارد.
نزدیـک بـه  100میلیـون کـودک از هیـچ تحصیالتی برخوردار نیسـتند .دالیل متعـدد و توجیههای بسـیاری برای
محرومیـت آنهـا از حقوقشـان وجـود دارد .در بعضـی موارد مدرسـهای برای تحصیل کـودکان وجود نـدارد و در موارد
دیگـر ،مـدارس از محـل سـکونت آنهـا بسـیار دور اسـت .در مـواردی خانوادهها با اعتقاد بـه اینکه فقـط آموزشهای
ابتدایـی بـرای انجـام وظایـف سـنتی دختـران کافی اسـت ،از رفتـن آنها به مدرسـه جلوگیـری میکنند .آخریـن و نه
کماهمیتتریـن مـورد ایـن اسـت کـه :برآورد میشـود امـروزه در دنیا  300هـزار کودک سـرباز به شـکل فعاالنه درگیر
جنگها و درگیریهای مسـلحانه هسـتند .در حالی که خیلی از کودکان پیش از اینکه بالغ شـوند جان خود را از دسـت
ً
عملا از امکان بهرهمنـدی از لذات و خوشـیهای دوران کودکیشـان محروم هسـتند.
میدهنـد ،عـدهای دیگـر هم

ماداگاسـکار :کـودک باربـر آجـر،
کـه بـار سـنگینی را حمـل میکند.
89

کودکان کارگر
تخمیـن زده میشـود کـه بیـش از  190میلیـون کـودک بیـن سـنین  5تـا  14سـال ،در
اشـکال گوناگـون فعالیتهـای تجـاری بـه کار گماشـته شـدهاند.
اکثریـت گسـتردهای از انسـانها در بخـش کشـاورزی فعالیـت میکنند ،بنابرایـن معمو ًال
فراوانـی «کودکان کار» در مناطق روسـتایی بیش از مناطق شـهری اسـت .اغلـب کودکان نه
بـرای گرفتـن دسـتمزد بلکـه صرفـ ًا برای کمـک به معـاش و نجات خانـواده ،به کار مشـغول
میشـوند؛ از جملـه :نقـل و انتقـال آب ،نگهـداری و مراقبـت از حیوانـات اهلـی ارزشـمند و
تهیـهی غذا.
قانـون بینالمللـی حقـوق بشـر بـه وضـوح کـودکان را از کار کـردن منع نکرده اسـت اما
هدفـش حفاظـت از اسـتخدام و بـه کار گماشـتن آنهاسـت ،کـه اثـرات نامطلوبی بـر حقوق
بشـر آنهـا میگـذارد .بـرآورد میشـود کـه  126میلیـون کـودک درگیـر نوعـی از کارهـای
خطرنـاک هسـتند؛ از جملـه :کار در معادن ،کارخانهها ،ساختمانسـازی و کنترل ماشـینآالت
کـه تمامشـان آنهـا را در معـرض خطر بیماریهـای مزمن ،نابینایـی ،از دسـت دادن اعضا یا
حتـی مـرگ قـرار میدهد.
فقـر خانوادگـی دلیـل اصلـی اجبـار کودکان بـه کسـب درآمد اسـت ،اما عالوه بر آسـیب
بـه سلامت و رشـد فیزیکی کـودکان ،اثـر نامطلوبی نیز بر رشـد اجتماعـی آنهـا دارد .آنها
معمـو ًال نمیتواننـد در کالسهـای درس حاضـر شـوند ،بنابرایـن از شـانس فـرار از سـلطهی
فقـر  -کـه در غیـر این صـورت محکـوم به تحمـل آن هسـتند -محرومند.
در حالـی کـه بـه نظـر میرسـد تعـداد کـودکان کار ،رفتهرفتـه کمتر میشـود ،گسـترش
مـداوم صنایعـی کـه تعداد زیـادی از کودکان را تحت شـرایط بسـیار نامسـاعدتری نسـبت به
بزرگسـاالن اسـتخدام میکننـد ،به ایجـاد زمینههای سوءاسـتفادهی مخرب از آنهـا  -که در
ایـن بخـش از سیسـتم اقتصـادی جهانـی گیـر افتادهاند -کمـک میکند.

کارگر گِرویی83

قانون چه میگوید...؟
دولتهـای مشـارکت کننـده ،حـق
کودک در مصون بودن از سوءاستفادهی
اقتصـادی و انجـام هـر کاری که امکان
دارد خطرنـاک باشـد ،مزاحـم تحصیـل
کـودک باشـد یا برای سلامتی جسـم
و روح و روان ،اخلاق و رشـد اجتماعـی
او مضر باشـد را به رسـمیت میشناسد.
(مادهی  2کنوانسیون حقوق کودک-
مصوب )1989

تخمین زده میشود که
بیش از  101میلیون
کودک در سراسر دنیا،
از تحصیل و رفتن به
مدرسه محرومند...

تولیـد فـرش بـه منظـور صـادرات ،از ویژگیهـای شـاخص بسـیاری از اقتصادهـای
جنـوب آسـیا اسـت .در پاکسـتان  %50از بافنـدگان فـرش را کـودکان زیـر  14سـال تشـکیل
میدهنـد .بسـیاری از آنهـا در روز  12سـاعت یـا بیشـتر کار میکننـد تـا بتواننـد دسـتمزدی
را کـه تـا یکسـوم مقـداری اسـت کـه بـه بزرگسـاالن بـا کار مشـابه داده میشـود ،دریافـت
کننـد .تحـت آنچـه بـه «سیسـتم پِشـگی» 84معـروف اسـت ،بسـیاری از کـودکان شـاغل در
صنعـت فـرش پاکسـتان ،در حقیقـت کارگـران گرویـی هسـتند .ایـن سیسـتم در قبـال اینکه
کـودکان خانوادههـای بسـیار فقیـر ،بافنـدهی فـرش شـوند ،به آنهـا پیشپرداختی بـه صورت
نقـد میپـردازد .کـودکان تـا زمانی که پـول داده شـده بازپرداخت شـود  -که عموم ًا سـالهای
زیـادی هـم طـول میکشـد -نمیتواننـد محیـط کار را تـرک کننـد یا در مـورد شـرایط کاری
خود شـکایتی داشـته باشـند.
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% 69

انواع کار
درصد اشتغال کودکان سنین
 14 - 5سال در هر بخش
اقتصادی ()2004
% 22
%9
مصر :کودکان زیر  5سال ،اغلب تمام
روز را برای دستمزدی ناچیز در مزارع
کار میکنند.

صنعت

کشاورزی

خدمات

کودکان در حال کار
توزیع منطقهای کودکان فعال
در زمینههای اقتصادی سنین
 14 - 5سال ()2004

دیگر
بخشها
13میلیون

منطقهای زیر
صحرای آفریقا
49میلیون

آسیا و اقیانوسیه
122میلیون
اوگاندا :کودکانی که در نزدیکی
دریاچهی کاتو 85سکونت دارند ،بهجای
حضور در کالسهای درس ،به منظور
کسب درآمد برای خانوادههایشان،
تشتهای نمک حمل میکنند.

آمریکای التین و
حوزه کارائیب
 6میلیون

مجموع 190 :میلیون
کاهش میزان وقوع
درصد کودکان فعال در زمینههای اقتصادی سنین 14 - 5
سال به عنوان درصد کل منطقهای ( 2000و )2004

زیر صحرای آفریقا

آسیا و اقیانوسیه

کای

آمری

بنگالدش :کودکان برای جداکردن ماهی به منظور
خشککردن ،استخدام میشوند.
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التین

و کار

ائیب

نپال :طی جنگ  10سالهی
مائوئیستها برابر حکومت سلطنتی
نپال ،کودکان در هر دو طرف
بهخدمت گرفته میشدند .اما در

جریان توافقنامهی صلح سال 2006
و با کمک آژانسهای سازمان ملل،
گامهایی برای نجات و برگرداندن
آنها به زندگی برداشته شده است.

برمه :صدها کودک به عنوان سرباز
در درگیری جاری میان دولت و
گروههای قومی (که برای استقالل
مبارزه میکنند) بهکارگرفته شدهاند.
این کودکان بخشی از «چریکهای
ارتش کا ِرنی» 89هستند.

جمهوری دموکراتیک کنگو:
حداقل  7هزار کودک سرباز
درگیر جنگی هستند که در شرق
کشور جریان دارد .گزارشهای
تکاندهندهی متعددی از آموزش
وحشیانه و وحشیگری آنها مطرح
شده است.
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اسرائیل و مناطق فلسطینی:
کودکان در هر دو طرف درگیر
هستند .کودکان اسرائیلی توسط
جنبشهای شهرکنشینهای افراطی
در درگیریهای خشن بهکار گرفته
میشوند .همچنین نظامیان اسرائیل

جمهوری آفریقای مرکزی:
کودکان سرباز توسط هر دو جناح ،در
درگیری شکلگرفته در سال 2005
میان دو گروه مسلح ،استفاده میشوند.
از جمله این کودک که لباس باشگاه
فوتبال آثمیالن را بر تن کرده است.

متهم هستند که از کودکان فلسطینی
به عنوان «سپر انسانی» استفاده کردهاند
و صدها کودک  13تا  19ساله از جمله
«عبدالرحمان احمدتیته»  14ساله را
صرف ًا به اتهام پرتاب سنگ ،بازداشت
و بازجویی کردهاند.

چاد :کودکان از میان افراد ساکن
در کمپهای پناهندگان انتخاب و
بهعنوان محافظان مرزی  -در طول
مرز شرقی -توسط دولت استخدام
میشوند .با وجود توافق برای ترخیص
این کودکان ،در سال  2007نزدیک به
 10هزار کودک سرباز در میان نیروهای
دولتی و شبهنظامیان حضور داشتند.

کودکان خشونت
کشورهایی که کودکان زیر  18سال
سربازگیری یا در عملیات جنگی
استفاده میشوند ( 2007ـ )2004

کودکان سرباز
بر اساس برآوردها  300هزار سرباز زیر  18سال در سراسر دنیا ،درگیر جنگ هستند.
بعضـی از کـودکان در خـط مقدم درگیری سلاحهای جنگـی ،قمه و آرپیجی در دسـت
دارنـد .گروهـی دیگر هـم در نقشهای پشـتیبانی رزمی 86بـه کار گرفته میشـوند؛ از جمله:
پیامرسـان ،جاسـوس ،آشـپز ،پاکسـازی کننـدهی میـن ،باربـر و بـردهی جنسـی .حتـی در
بعضـی مواقـع از کـودکان بـرای مشـارکت در قتل و تجاوز جنسـی هم اسـتفاده میشـود.
کـودکان سـرباز در شـبهنظامیان جنگسـاالر ،گروههـای شورشـی و نیروهـای یاغـی
بیـن سـنین  14تـا  17سـال هسـتند ،هرچنـد حضور بعضـی کودکان تا  7سـاله هـم گزارش
شـده اسـت .پسـران و دختـران با روشهـای گوناگـون عضوگیری میشـوند .بعضـی اوقات
خانوادههـا از فرزنـدان خـود بـه عنـوان ابـزار مبـارزه با فقـر اسـتفاده میکنند .یا کـودکان به
امیـد حفاظـت از خـود و خانوادهشـان در برابـر گروههـای درگیـر جنـگ ،بـه مبـارزه دسـت
میزننـد .یـا بـه دالیـل و انگیزههـای خاصی ،بـرای جنگیدن مورد شناسـایی و انتخـاب قرار
میگیرنـد .هرچنـد در بسـیاری مـوارد هم کـودکان هنگامـی که نیروهـا از میان روسـتاها یا
محلات عبـور میکننـد ،به سـادگی دزدیده میشـوند« .چارلز تیلـور» (رییس جمهور سـابق
لیبریا) عالوه بر سـایر اقدامات وحشـیانهاش ،به دلیل بهکارگیری سـربازان کـودک ،در دادگاه
بینالمللـی حقـوق بشـر «الهه» محاکمه شـد.
پروتـکل الحاقـی در مـورد درگیـر شـدن کـودکان در منازعـات مسـلحانه ،سـال 2002
بـه اجـرا گذاشـته شـد و تا سـال  2009توسـط  128کشـور بـه تصویب رسـید .ایـن پروتکل
سـربازگیری اجبـاری یـا اسـتفاده از سـربازان زیـر  18سـال را در عملیـات جنگـی ممنـوع
میکنـد .نیروهـای ارتـش ایـاالت متحـده و بریتانیا از سـن  17سـالگی اسـتخدام میشـوند،
امـا از زمـان امضـای پروتـکل الحاقـی در راسـتای عدم اعـزام افراد زیر  18سـال بـه مناطق
درگیـری ،گامهایـی برداشـتهاند .در سـال « 2009ویلیام آلدریج» 87تفنگـدار ارتش بریتانیا3 ،
روز پس از رسـیدن به  18سـالگی توسـط ارتش به افغانسـتان اعزام و  45روز بعد کشـته شد.

ً
قبلا
حرفهـای کسـانی کـه
کودک -سرباز بودهاند

قانون چه میگوید...؟
کلمبیا :کودکان توسط گروههای مسلح مخالف
بهعنوان جنگجو یا برای مینگذاری مورد استفاده
قرار میگیرند .در صورت بازداشت ،ممکن است
این کودکان توسط نیروهای دولتی بازجویی
شوند .دیگران  -مثل این کودک  13ساله
که ظاهراً  5نفر را به قتل رسانده است -در
درگیریهای میان گروههای شبهنظامی و
داللهای مواد مخدر بهعنوان آدمکشهای
پولی( 88مزدور) بهکار گرفته میشوند.

دولتهـای مشـارکتکننده تمـام
تدابیـر ممکـن را بـهکار میگیرنـد تـا
از عـدم شـرکت اعضای زیر  18سـال
نیروهـای نظامـی خـود  -بـه صورت
مستقیم -در عملیات جنگی ،اطمینان
یابنـد و افـرادی کـه بـه سـن 18
سـالگی نرسـیدهاند اجباراً به اسـتخدام
نیروهـای مسـلح در نیاینـد.
مواد  1و  2پروتکل الحاقی ( )2000به
میثاق حقوق کودک ()1989
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«کشـتن یـک آدم دیگر مـن را به شـدت ناراحت میکند.
وقتـی برمیگردم خانه ،باید مراسـمی سـنتی انجام بدهم
و روح خـودم را پـاک کنـم .مـن هنـوز دربـارهی پسـری
از روسـتای خودمـان کـه توسـط من کشـته شـد ،خواب
میبینـم ...او بـا مـن حـرف میزنـد و میگویـد کـه
بیجهـت او را کشـتهام ،و مـن گریه میکنـم( »...دختری
 16سـاله ،بعـد از مرخـص شـدن از یک گروه مسـلح)
«اوایـل کارم بـه خاطـر تـازهکار بـودن ،نمیتوانسـتم
کارهای خیلی مشـکل را درسـت انجام بدهم و به همین
خاطـر هـر روز صبـح کتـک میخـوردم 2 .تا از دوسـتان
مـن در اثـر کتکخـوردن ،جانشـان را از دسـت دادنـد.
سـربازها آنهـا را در توالتهـای صحرایـی دفـن کردنـد.
مـن هنوز بـه آنها فکر میکنم( ».کودک سـرباز سـابق)

چاد :تخمین زده میشود که چاد
برای رسیدن به آمار  %100ثبتنام در
مقطع ابتدایی ،به  4برابر معلم موجود
نیاز دارد.

ثبتنام در مقطع متوسطه
درصد کودکان در سن تحصیالت
متوسطه ،که ثبتنام شدهاند (آخرین
اطالعات موجود  2007ـ )2000
 %90یا بیشتر
 %89ـ %70
 %69ـ %50
 %49ـ %30
کمتر از %30
اطالعاتی در دسترس نیست
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ثبتنام (در مقطع) ابتدایی
تعداد کودکان در سن تحصیالت ابتدایی ،درصد کودکان
در سن تحصیالت ابتدایی که ثبتنام شدهاند.
آخرین اطالعات موجود ( 2007ـ )2000
 %90یا بیشتر
 %89ـ %70
 %69ـ %50
 %49ـ %30
اطالعاتی در دسترس نیست
ثبتنام دختران در مقایسه با پسران:
 10 - 27درصد کمتر

آموزش
آموزش حقی محوری و پایهای برای کسب موارد متعدد دیگری از حقوق بشر است.
کـودکان از حـق اساسـی در بهرهگرفتـن از آمـوزش ابتدایـی برخوردارنـد .تقریبـ ًا تمامی
کشـورها میثـاق حقـوق کودک را تصویـب کردهاند؛ که بـه موجب آن متعهد شـدهاند آموزش
مقدماتـی رایـگان و همگانـی و نیـز انواع مختلفـی از امکانـات فرعی برابـر را فراهم کنند.
کشـورهای صنعتی در تأمین تحصیالت ابتدایی و متوسـطه پیشـرو هسـتند ،امـا از اواخر
دهـهی  1990در بسـیاری از کشـورهای در حـال توسـعه دنیـا پیشـرفتهای چشـمگیری در
زمینـه ثبتنـام در سـطوح آمـوزش عالـی و همچنیـن کاهـش نابرابـری قدیمـی موجـود در
ثبتنـام دختـران و پسـران ،صـورت گرفته اسـت.
بعضـی از مؤلفههـا نقـش سرنوشتسـازی در افزایش ثبتنـام در مـدارس دارند و موجب
تسـهیل دسترسـی به آموزش میشـوند؛ که عبارتند از :هزینهی بیشـتر دولت در امر آموزش،
درآمـد باالتـر خانـوار ،سـطح سـواد باالتـر زنـان ،سـهم وسـیعتر زنان در مشـاغل بـا دریافت
حقوق و سـهم وسـیعتر جمعیت سـاکن در مناطق شـهری.
هنـوز چالشهـای بسـیاری پا برجاسـت .افزایـش ثبتنام در مـدارس لزوم ًا بـه این معنی
نیسـت کـه کـودکان به صورت منظـم در کالسهـای درس حاضر میشـوند .در بسـیاری از
کشـورهای در حـال توسـعه ،عـدم شـرکت در کالسهـا به میـزان باالیی شـایع اسـت .نرخ
ثبتنـام هـم معیـاری برای کیفیـت آموزش نیسـت؛ کیفیتی که امکانـات فراهمشـده و تعداد
دانشآمـوزان هر کالس ،در آن موثر اسـت .در بسـیاری از کشـورها کمبود معلمـان دورهدیده
همچنـان بـه عنـوان مانعی جـدی در تأمین آمـوزش مطلوب مطرح اسـت.

قانون چه میگوید...؟

نیکاراگوئه :بین
سالهای  1999تا
 ،2003هزینهی دولت
در بخش آموزش دو
برابر شده است.

در حدود  43میلیون
پسر و  52میلیون دختر
از حضور در مدارس
محرومند...

دولتهـای مشـارکتکننده ،حق کـودک را در برخورداری از آموزش به رسـمیت میشناسـند و
بـا چشـمانداز دسـتیابی تدریجی بـه این حق ویـژه  -بر اسـاس تامین فرصتهـای برابر برای
آنهـا -به مـوارد زیر اقـدام خواهند کرد:
الف) فراهم کردن آموزش ابتدایی الزامی و رایگان برای همه.
ب) تشـویق به توسـعهی انواع گوناگون آموزش متوسـطه؛ از جمله آموزش عمومی و حرفهای،
Series
Seriesو در 1
شـامل 2
قرار دادن آن بـرای همهی کودکان...
دسـترس
فراهم کردن
مواد  1و  2پروتکل الحاقی ( )2000به میثاق حقوق کودک ()1989
24
24میلیون نفر 23
23میلیون نفر

دانش آموزانی که در مدرسه نیستند
تعداد کودکان در سن تحصیالت ابتدایی،
که برآورد میشود در مدرسه حضور ندارند
()2007

1919میلیون نفر
1616میلیون نفر

پسرها

دخترها
میلیون نفر
 2میلیون نفر
3
33
2 2میلیون نفر
 2میلیون2نفر  3میلیون نفر 2 2 2میلیون نفر
ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻻﺗﯾن و
ﮐﺎراﺋﯾب
اﻗﺗﺻﺎدھﺎی در ﺣﺎل
ﺗﺣوﯾل

ﺷرق آﺳﯾﺎ و
اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ
95

میلیون نفر
44
3 3میلیون نفر

ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل
آﻓرﯾﻘﺎ

ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ

ﻣﻧطﻘﮫ ای زﯾر
ﺻﺣرای آﻓرﯾﻘﺎ

در سال  420 ،2007هزار
کودک زیر  15سال به
ویروس HIVمبتال بودند
و  290هزار نفر بر اثر
بیماری ایدز جان خود را
از دست دادند...

فرصت نابرابر
مقایسهی میزان مرگومیر کودکان زیر  5سال
در هر  1000تولد ،در پایینترین و باالترین
تقسیمبندی  5گانهی ثروت و درآمد (آخرین
اطالعات  2007ـ  )2000کشورهایی که
نسبت بیشتری از  3به  1دارند

میزان مرگ در میان افرادی با کمترین درآمد
میزان مرگومیر در میان افرادی با باالترین درآمد

53
16
ویتنام

19
نیکاراگوئه

22
ایران

32

29

نامیبیا
96

118

105

92

77

64

257

بولیوی

79
37

یمن

نیجریه

مرگ و میر کودکان
میزان مرگومیر کودکان زیر 5
سال در هر  1000تولد ()2007
150 - 262
100 - 149
50 - 99
10 - 49
کمتر از 10
اطالعاتی در دسترس نیست

مرگ و میر و بهداشت و سالمت کودکان
حـق زندگـی و برخـورداری از بهداشـت و سلامت ،مهمتریـن مـوارد در معـرض تهدیـد در
سراسـر دنیا هسـتند.
احتمـال مـرگ یـک کـودک در بسـیاری از کشـورهای توسـعهیافته بسـیار انـدک اسـت ،در
حالـی کـه ایـن امـر در کشـورهای در حال توسـعه بـه وفـور رخ میدهـد .در سـال  2007برآورد
شـد کـه  9میلیـون کودک پیش از رسـیدن به سـن  5سـالگی جان خـود را از دسـت دادند؛ که 3
میلیـون نفـر از آنهـا طـی نخسـتین مـاه زندگی تلف شـدهاند.
احتمـال وقـوع ایـن قبیل فجایع خـاص ،تحتتأثیر بعضی عوامل اسـت که بسـیاری از آنها
قابل پیشـگیری هسـتند؛ که عبارتند از :سـطح گسـتردهای از ایدز ( ، )HIVکمبود واکسیناسـیون،
کمبود متخصصین دوره دیدهی بهداشـت ،کمبود دسترسـی به آب سـالم و تأسیسـات بهداشـتی،
کمبـود حشـرهکشها و پشـهبندها ،و حتـی حفاظـت در برابـر درگیریهای مسـلحانه .این عوامل
همچنیـن شـامل سـطح درآمـد خانوار میشـود؛ که تفـاوت فاحش مـرگ و میر کـودکان در میان
خانوادههـای پولدارتـر بـا فقیرتر در همهی کشـورها ،نشـاندهندهی این واقعیت اسـت.
در بسـیاری از کشـورهای در حـال توسـعه ،کودکان از بهداشـت ناکافی و کمبـود رژیمغذایی
کافـی نیـز رنـج میبرنـد .در سـال  ،2007تخمین زده شـده کـه  112میلیون کودک زیر  5سـال
دچـار کمبـود وزن بودنـد .هرچنـد کاهـش  7درصـدی شـاخص مورد نظر نسـبت به سـال 1990
بسـیار دلگـرم کننده اسـت ،امـا عدم تغذیـهی کافی همچنان عاملـی مهمی در بیش از یکسـوم
تمام مرگ و میرهای کودکان این ردهی سنی است.

در هر  5ثانیه یک
کودک بر اثر گرسنگی
جان خود را از دست
میدهد...

کودکان دچار کمبود وزن
درصد کودکان زیر  5سال با کمبود وزن ،به نسبت
سن (آخرین اطالعات موجود  2007ـ )2000
کشورهایی با بیشترین میزان شیوع

% 33

افغانستان
سومالی

% 34

چاد
اریتره
اتیوپی

% 35

بورکینافاسو

% 36

% 37

% 38

% 39

الئوس

ماداگاسکار

سودان

بروندی
نپال
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% 40

بنگالدش
نیجر

% 41

تیمور
شرقی

% 44

هند
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بخش هشتم :
پروفایل کشورها و آمار جهانی
تمـام دولـت -ملتهـا در هـر جایـی ،تا انـدازهای حقوق بشـر را نقض میکننـد .بعضی دولتها به شـکل
نظاممنـد و گسـترده و بعضـی دیگـر بـه صـورت اتفاقـی به ایـن کار دسـت میزنند .بـه این ترتیـب تالش و
مبـارزه در جهـت حقوق بشـر ،بـه صورت پدیـده و چالشـی واقع ًا جهانی مطرح اسـت.
این بخش از اطلس شـامل چکیدهی کوتاهی از موضوعات حقوق بشـری موجود و مسـتمر در گسـترهی
وسـیعی از دولـت و ملتهـا میشـود .از قدرتمندتریـن و ثروتمندتریـن کشـورها گرفتـه تـا آسـیبپذیرترین و
فقیرتریـن آنهـا؛ مجموعـهی این اطالعـات از منابع گوناگونی حاصل شـده اسـت.
فهرسـتکردن موارد نقض حقوق بشـر کار آسـانی نیسـت و الزام ًا با موانعی روبهروسـت .مهمترین مانع،
خصومـت ناقضـان حقـوق بشـر بـا ثبـت دقیق و مفصـل تمامـی تجاوزهایی اسـت که توسـط آنهـا صورت
میگیـرد .پنهـانکاری دولتـی ،قانونگـذاری ناکافـی در بحـث آزادی اطالعـات و فقـدان مکانیـزم جمعآوری
جامـع اطالعـات آمـاری ،موانعی هسـتند که مدافعان حقوق بشـر هنگام تلاش برای ترسـیم تصویری واضح
از وسـعت و عمـق نقـض حقوق بشـر با آن مواجه هسـتند.
خلاف ایـن موانـع ،نشـانههای معتبـری از نقضهـای شـاخص حقوق بشـر موجود اسـت که شـالودهی
پروفایـل مختصـر ارائـه شـده در ایـن قسـمت را فراهم کـرده اسـت .همانطور کـه اغلب هم گفته میشـود،
دانـش و آگاهـی قـدرت اسـت و در این راسـتا ،ایـن آگاهی مبنایی برای تشـخیص دقیق و به چالش کشـیدن
مـوارد سوءاسـتفاده و نقـض حقوق بشـر را ارائـه میدهد.

پاپـوا گینـهی نـو :مسـئول
محاسـبه ،مشـغول شـمارش آرا
در انتخابـات سـال  2007اسـت.
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پروفایل کشورها
اینجا خالصهای از مهمترین موضوعات حقوق
بشری در کشورهای منتخب ارائه شده است.

مهاجر با تبعیض و کمبود حمایت شغلی مواجه هستند.
اردن میزبان نزدیک به  1/9میلیون پناهندهی فلسطینی و
 500هزار پناهنده از عراق است.
آرژانتین :هرچند وضعیت حقوق بشر از زمان حکومت نظامیان
در دهههای  1980ـ  1970به بعد بهبود چشمگیری داشته
است؛ آرژانتین به دلیل تداوم تبعیض علیه جمعیت همواره مورد
تحقیر قرار گرفتهی بومیان ،با انتقاد مواجه است .شرایط زندگی
کسانی که در زندانها نگهداری شدهاند هم انتقادات شدیدی
را برانگیخته است.

اتریش :هرچند که این کشور عضو اتحادیه اروپا و
امضاکنندهی میثاق اروپایی حقوق بشر است ،اما به دلیل
رفتاری که با پناهندگان و پناهجویان داشته مورد انتقاد
قرار گرفته است .نگرانیهایی هم در مورد ادعای بدرفتاری
ارمنستان :درگیریهای مرزی با آذربایجان (کشور همسایه)
با افراد بازداشتشده توسط پلیس ،مطرح شده است.
اتیوپی :با وجود خوشبینیهای اخیر در بعضی زمینهها،
کارنامهی حقوق بشر اتیوپی بدتر شده است .تقریب ًا یک
میلیون نفر در مناطق متأثر از قحطی ،با خطر گرسنگی
روبهرو هستند .درگیری مسلحانه بین دولت و گروههای
شبهنظامی دوباره شکل گرفته است .اتیوپی به درگیری
مسلحانه با اریتره  -بر سر مرزهای مورد اختالف -ادامه
میدهد .تعداد زندانیان سیاسی و کسانی که به خاطر
اعتقادات مذهبیشان محکوم شدهاند ،افزایش قابل توجهی
داشته است .آزادی بیان به روشهای گوناگونی محدود
شده .همچنین گزارشهایی از شکنجه در بازداشتگاهها
تهیه شده است.
آذربایجان :این کشور همواره به دلیل اعمال محدودیت
بر آزادی بیان و اجتماعات مورد انتقاد قرار گرفته است.
این محدودیتها در جریان تبلیغات و انتخابات شدیدتر
میشود .روزنامهنگاران نیز از آزار و اذیتها و ارعاب ،گلهمند
هستند .اتهاماتی هم در مورد شکنجه در بازداشتگاههای
پلیس مطرح شده است .وضعیت آوارگان داخلی بهجا مانده
از درگیری ناگورنوـ قرهباغ 90در دههی  1990همچنان
وخیم است.
اردن :افراد بسیاری با استناد به «قانون ضد ترور»
بازداشت و زندانی شدهاند .دادگاههای امنیت ویژه عم ً
ال
جلوی امکان برگزاری دادگاه عادالنه را میگیرند .بنا به
اظهارات موجود ،بعضی از کسانی که در بازداشت بودند
شکنجه شدهاند .خشونت علیه زنان به شکل وسیع ادامه
دارد و موارد بسیاری از آنچه که «قتلهای ناموسی»
نامیده میشود ،گزارش شده است .آزادی بیان هم مثل
آزادی اجتماعات و گردهمایی ،محدود شده است .کارگران

همچنان بر نگرانیهای امنیتی در ارمنستان میافزاید .بهویژه
اینکه محدودیت بر آزادی بیان و تالش برای محدود کردن
جنبشهای سیاسی مخالف ،تشدید شده است .گزارشهای
روزنامهنگاران و نمایندگان رسانهها نیز از ارعاب و اذیت و آزار
توسط مأموران دولتی حکایت دارد.

اروگوئه :بعضی از قوانین امیدوار کننده تصویب و
اصالحات سیاسی انجام شده؛ اما در زمینه محاکمهی
مرتکبان نقض حقوق بشر که طی سالهای دههی 1970
و  1980رخ داده ،پیشرفت اندکی صورت گرفته است.
اروگوئه همچنین به دلیل وجود زندانیان بسیاری که هنوز
محکوم نشدهاند ،مورد انتقاد قرار دارد.
اریتره :این کشور وضعیت حقوق بشری بسیار نامساعدی
دارد و مردم برای حیات خود به کمک غذایی بینالمللی
وابسته هستند .احزاب سیاسی مخالف (مثل سازمانهای
مدنی -اجتماعی) عم ً
ال غیرقانونی اعالم شدهاند .بسیاری
از پیروان آیینهای مذهبی که توسط دولت ممنوع شدهاند،
با تهدید و بازداشت مواجه میشوند .اعمال شکنجه به
صورت گستردهای گزارش شده است .سیستم قضایی
تقریب ًا وجود ندارد ،اغلب افراد بازداشتی هیچ چارهی
قانونیای ندارند و امید اندکی به تبرئه شدن یا دادگاه
عادالنه دارند .از سال  2001در اریتره هیچ مطبوعات
مستقل و خصوصی وجود نداشته است.
ازبکستان :این کشور به دلیل کارنامهی نامساعد حقوق
بشر ،انتقادات زیادی را به خود جلب کرده است .ادعاهای
گستردهای در مورد شکنجه وجود دارد .آزادی بیان،
انجمنها و اجتماعات شدیداً محدود شده است .آزادی
مذهبی در معرض گسترهی وسیعی از ممانعتها قرار
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دارد .سازمانهای مردمنهاد و جامعهی مدنی در معرض پلیس برخوردار نیستند.
نظارت ،تهدید و تعطیلی است .وضعیت افرادی که در
صنعت گستردهی پنبه ازبکستان مشغول به کار هستند ،اسلوونی :حقوق  20هزار نفر موسوم به «سر به نیست
عموم ًا اسفناک است و از سوی «سازمان جهانی کار» و شدهها» همچنان نگرانیهای جدی را در پی دارد.
دیگر سازمانها متناوب ًا مورد انتقاد قرار گرفته است .زنان با اغلب آنها در دیگر جمهوریهای یوگسالوی سابق
حمایت اندک دولت ،در معرض سطوح باالیی از خشونت متولد شدهاند و در جریان استقالل کشور در سال ،1991
قرار دارند .فساد در میان پلیس و مقامات دولتی رایج است .اقامت دائمی آنها در اسلوونی لغو شد .دسترسی آنها به
کمکهزینههای اجتماعی و اقتصادی و دیگر انواع حمایت
اسپانیا :عکسالعمل پلیس و نیروهای امنیتی به فجایع قانونی ،به شدت تحتتأثیر این وضعیت قرار گرفته است.
تروریستی اسالمگراها و باسکیها ،انتقادهای چشمگیری بهعالوه اقلیت روما همچنان با تبعیض و اذیت و آزار
را به خود جلب کرده است .اتهاماتی در مورد شکنجه و مواجه هستند.
بازداشت خودسرانه مطرح شده .پناهجویان و مهاجرین در
زندانهای فراسرزمینی ،دور از سرزمین اصلی اسپانیا (در استونی :مهمترین موضوع حقوق بشری در استونی،
شرایطی که به صورت بینالمللی نیز محکوم شده است) نگرانی در مورد حقوق اقلیتهای زبانی است ،که در
حدود  %30از جمعیت کشور را تشکیل میدهند .مقامات
زندانی میشوند.
استونیایی تاکید بسیار زیادی بر زبان رسمی دارند ،اما
استرالیا :بسیاری از شهروندان از بعضی از بهترین خدمات فراهم کردن فرصتهای کافی برای آموختن زبان رسمی
عمومی در دنیا بهرهمند هستند .امید به زندگی بزرگساالن برای غیراستونیاییزبانان به کندی صورت پذیرفته است؛
 81سال است و یکی از کشورهای فوقالعاده توسعهیافتهی که این امر منجر به محدودیت در دسترسی به خدمات
جهان است .با این وجود استرالیا به دلیل تبعیض همیشگی عمومی و اعمال تبعیض از سوی کارفرمایان شده است.
علیه بومیان ،انتقادهای چشمگیری را به خود جلب کرده است .استونی همچنین از سوی شورای اروپا به دلیل تحمل
شرایط غیرانسانی توسط تعداد زیادی از زندانیان ،مورد
اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی :شرایط زندگی انتقاد قرار گرفته است.
بسیاری از افرادی که در سرزمینهای اشغالی زندگی
میکنند ،اسفناک است .زندگی و معیشت خیلی از آنها آفریقای جنوبی :با وجود دستاورد تاریخی پیروزی بر
در نتیجهی عواقب سیاستهای اسرائیلی حاکم بر غزه آپارتاید ،آفریقای جنوبی همچنان از نقض موارد مهمی از
و کرانهی باختری ،با تهدید روبهرو است .در حدود  1/5موضوعات حقوق بشر رنج میبرد .فقر گسترده با نمود در
میلیون فلسطینی ساکن غزه بر اثر تحمیل محاصره صدمه سن امید به زندگی  -که  51سال است -به وضوح دیده
دیدهاند .ساخت دیوار دفاعی حائل توسط اسرائیل ،ساکنان میشود .جرایم خشن و جنایت گسترده است و زندگی
فلسطینی را در خطر محبوس شدن قرار میدهد؛ که این بسیاری از اهالی آفریقای جنوبی را نابود میکند .خشونت
امر در تضاد با قوانین بینالمللی است .جمعیت فلسطینی علیه زنان و دختران هم زیاد است .ایجاد محدودیت به دلیل
ساکن غزه و کرانهی باختری عم ً
ال به کمکهای مالحظات سیاسی در دسترسی حدود نیمی از مبتالیان ایدز
انساندوستانه وابسته هستند .هزاران فلسطینی در معرض به داروهای ضد ایدز ،ادامه دارد .وضعیت زندانها بسیار
بازداشت خودسرانه و زندان طوالنی مدت هستند .اتهامات نامساعد است و گزارشهایی مبنی بر شکنجهی زندانیان
شکنجه به صورت گستردهای وجود دارد .همچنین خشونت وجود دارد.
بین فلسطینیان و جنبشهای رقیب  -حماس و فتح -در
افغانستان :وضعیت حقوق بشر بسیار وخیم است.
گرفته است.
اسلواکی :موضوع اصلی حقوق بشر در این کشور ،نگرانی
در مورد تبعیض و اذیت و آزار گستردهای است که توسط
مردم اقلیت روما تحمل میشود .دیگر گروههای اقلیت
نیز در معرض حمالت خشن قرار دارند و از حمایت کافی
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درگیریهای میان نیروهای ناتو و شبهنظامیان طالبان منجر به
فقدان امنیت شخصی ،قطع دسترسی به آب و غذا و همچنین
تخریب منازل شده است .با وجود برگزاری انتخابات ،این کشور
به دلیل اعمال محدودیت بر آزادی بیان همواره مورد انتقاد قرار
گرفته است .هرچند وضعیت زنان نسبت به شرایط بسیار بد

آنها در دوران حکومت طالبان بهتر شده است ،ولی همچنان آمریکا ،مورد انتقاد قرار گرفته است .اتهاماتی در مورد نقش
محدودیت زیادی بر بسیاری از حقوق بشر آنها اعمال میشود .مسئوالن آلمانی در استرداد چندین تبعهی آلمانی -سوری
امید به زندگی در بزرگساالن  43سال است .افغانستان همچنان و لبنانیتبار مورد بررسی دقیق پارلمان قرار گرفته است.
مجازات مرگ را در قوانین خود حفظ کرده است.

اکوادور :دولت در پی انجام مجموعهای از اصالحات
قانون اساسی است و کمیسیون حقیقتیاب را برای بررسی
موارد ارتکابی نقض حقوق بشر طی دههی  1980تشکیل
داده است .با وجود این پیشرفت مثبت ،فعاالن محیط
زیست در تالش خود برای مبارزه با ادامهی بهرهبرداری از
منطقهی آمازون ،با تهدید و اذیت و آزار نظاممند روبهرو
هستند.
آلبانی :در حالی که این کشور در تالش برای پیوستن به
اتحادیهی اروپا است ،وضعیت حقوق بشر آن در بعضی حوزهها
نگرانیهایی را برانگیخته است .با وجود سطح باالیی از خشونت
خانگی و تجارب جاافتادهی قاچاق زنان ،حقوق زنان همچنان
مشکلی بزرگ محسوب میشود .این کشور به دلیل شرایط
نامناسب افراد بازداشتشده در زندانها و همچنین ادعاهای
مطرح شده در مورد شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای امنیتی
و پلیس ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
الجزایر :کشور با خشونتهای گستردهی سیاسی مواجه است،
که منجر به تلفات جانی چشمگیری شده .بهعالوه این کشور
به دلیل اعمال محدودیت بر آزادی بیان ،خشونت مداوم و
تبعیض علیه زنان و مصونیت قضایی مقامات دولتی که مرتکب
قتل ،شکنجه یا آسیبرساندن به شهروندان الجزایری شدهاند،
محکوم شده است .همچنین سازمان امنیت به دلیل بازداشت
مخفیانه و خودسرانهی افراد مظنون به ارتباط با مخالفان
سیاسی یا سازمانهای تروریستی ،محکوم شده است.

امارات متحدهی عربی :جدا از اینکه تعدادی از
روزنامهنگاران و تأمین کنندگان اینترنت به دلیل انتقاد از
حکومت ،به افترا و تهمت محکوم شدهاند؛ آزادی بیان
در معرض نظارتهای شدید قرار دارد .کارگران مهاجر با
اذیت و آزار و سوءاستفاده مواجه هستند .قاچاق کارگران
مهاجر به امارات به منظور بیگاری ،عموم ًا توسط مقامات
تکذیب میشود .مجازاتهای سنگدالنه و تحقیرآمیز (از
جمله شالق) همچنان اعمال میشود.
اندونزی :شکنجه و بدرفتاری با زندانیان توسط مقامات
امنیتی و پلیس به صورت نسبت ًا گستردهای انجام میشود
و مقامات دولتی همواره این موضوع را تکذیب میکنند.
برخورد مقامات با گروههای مذهبی به اتهام ارتباط با
سازمانهای تروریستی اسالمی ،به افزایش دائمی تعداد
زندانیان سیاسی منجر شده است .بسیاری از مدافعان
حقوق بشر در معرض اذیت و آزار و تهدید قرار گرفتهاند.
وضعیت امنیتی در «پاپوا» (که تالش دیرینهای برای
استقالل داشته) همچنان ناپایدار است .تبعیض و خشونت
علیه زنان به صورت گسترده ادامه دارد و تجارت پررونق
قاچاق جنسی رایج است .در مورد مرگومیر مادران،
اندونزی یکی از باالترین رتبهها را در دنیا دارد؛ که این امر
بر اثر کمبود دسترسی مادران به آموزش جنسی و خدمات
بهداشتی تولید مثل ،وخیمتر میشود.
آنگوال :امید به زندگی در میان بزرگساالن فقط  42سال است.
فقر و بیماری گسترده به ویران کردن شرایط زندگی بسیاری
از آنگوالییها ادامه میدهد .به عالوه ،مقامات به دلیل نقض
حقوق بشر در حیطههایی مثل اخراج اجباری ،نقض نظاممند
حقوق بشر توسط مسئوالن امنیتی و پلیس ،شرایط بسیار
نامناسب زندانها ،اعمال محدودیت بر آزادی بیان و تبعیض
علیه زنان ،مورد انتقاد قرار گرفته است.

السالوادور :وضعیت حقوق بشر این کشور پس از
حکومت ددمنش و خونریز طی دههی  ،1980بهبود
چشمگیری داشته است .با این وجود ،بسیاری از مرتکبین
موارد اخیر نقض حقوق بشر ،مجازات نشدهاند .بهعالوه،
قانون ویژهی ضد اعمال تروریستی سال  2006به دلیل
تأثیر بر آزادیهای مدنی افراد مورد هدف و تحت این اوکراین :اتهامات شکنجه و بدرفتاری با افرادی که در
قانون ،مورد انتقاد قرار گرفت.
بازداشت پلیس هستند ،متناوب ًا مطرح شده است .پناهندگان
و پناهجویان با خطر بازگشت اجباری روبهرو هستند.
آلمان :این کشور به دلیل اتهام دخالت نیروهای ویژه و
سطوح نسبت ًا باالیی از خشونت و قاچاق جنسی ،حقوق
نیروهای امنیتی در انتقال غیرقانونی متهمان از افغانستان
زنان را نقض میکند .اعضای اقلیتهای نژادی ،قومی و
 در طرحی موسوم به «استرداد ویژه» -تحت سازماندهیمذهبی بدون حمایت کافی یا پرداخت غرامت ،همواره در
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معرض تهدید و اذیت و آزار قرار دارند.
اوگاندا :درگیری مسلحانه میان نیروهای دولتی با «ارتش
مقاومت خداوند» به مرگ بسیاری از افراد و نیز موارد
نقض حقوق بشر منجر شد .روند مذاکرات صلح ،پیشرفت
اندکی داشته است .آزادی بیان در معرض گسترهی وسیعی
از محدودیتها قرار دارد .بیش از  1/5میلیون آواره به
دلیل درگیریهای مسلحانه و در جستجوی پناهگاه ،در
اقامتگاههای شمال اوگاندا زندگی میکنند .زنان در معرض
سطوح باالیی از خشونت و تجاوز جنسی قرار دارند.
اقلیتهای جنسی با اذیت و آزار نظاممند مواجه هستند و
همجنسگرایی جرم شرمآوری تلقی میشود.

نقض حقوق بشر محکوم شده است .جنبشهای مخالف
(مثل بسیاری از مدافعان حقوق بشر و سازمانهای مدنی
اجتماعی) با محدودیتهای بسیار و تعقیب قضایی مواجه
هستند .در این کشور آزادی بیان با محدودیت همهجانبهای
مواجه است .حقوق زنان با محدودیتها و نقض گسترده
روبهرو است .اقلیتهای مذهبی تحت تبعیض و اذیت و
آزار نظاممند قرار دارند .اقلیتهای جنسی با اذیت و آزار
دولتی شدیدی روبهرو هستند .طی سالهای اخیر ایران
صدها محکوم جزایی را اعدام کرده است ،که بعضی از
آنها «سنگسار» شدهاند .بنا به گزارشهای رسیده ،در این
کشور شکنجه به صورت گستردهای وجود دارد.

ایرلند :وضعیت بسیاری از زندانهای ایرلند ،انتقادهایی
ایاالت متحده آمریکا :دولت رییس جمهور «اوباما» را به خود جلب میکند .طبق سیاست کلیسای کاتولیک در
وعده داد که در ابتدای دوره ریاست جمهوری او ،زمینهی سقط جنین و حق حیات ،حقوق تولید مثل زنان
بازداشتگاه «خلیج گوانتانامو» را تعطیل کند .وقتی که محدود شده است.
این امر با استقبال بینالمللی روبهرو شد ،پرسشهایی در
مورد سرنوشت زندانیان مطرح شد .اعضای ارتش آمریکا باهاما :این کشور به دلیل پیشینهی حقوق بشری از دو
به ضرب و شتم و تجاوز به غیرنظامیان در کشورهایی از منظر اصلی مورد انتقاد قرار گرفته است .باهاما باالترین
جمله عراق و افغانستان متهم ،و در بعضی موارد محکوم میزان تجاوز جنسی گزارششده را دارد و همچنین دولت
شدند .مقامات آمریکایی به سازماندهی و مشارکت در به شدت از استفاده از مجازات مرگ حمایت میکند.
طرح موسوم به «پروازهای استرداد ویژه» و نیز شکنجه
مظنونین تروریستی ،متهم هستند .در آمریکا بیش از  50بحرین :وضعیت حقوق بشری این کشور در چند زمینه
میلیون آمریکایی به درمان کامل پزشکی دسترسی ندارند .مورد انتقاد است .از جمله :اعمال محدودیت بر آزادی
تعدادی از ایالتهای آمریکا محکومین جزایی را اعدام بیان ،نقض حقوق بشر توسط مقامات امنیتی و پلیس در
میکنند .آثار و عواقب طوفان «کاترینا» در سال  ،2005سایهی حمایت از سیاست ضد تروریستی ،تداوم بازداشت و
همچنان توسط بسیاری از قربانیان که آواره شده و بدون زندانیکردن خودسرانه و استفاده از مجازات مرگ.
اسکان دائمی باقی ماندهاند ،احساس میشود.
برزیل :با وجود امید به زندگی  72سال در میان
ایتالیا :اقلیت روما مانند بسیاری از پناهندگان و پناهجویان بزرگساالن و درآمد نسبت ًا باالی ناخالص ملی ،میلیونها
دیگر ،با تبعیض گستردهای روبهرو هستند .واکنش ایتالیا نفر در برزیل از اثرات معمول فقر مطلق در رنج و سختی
به شرایطی که «جنگ علیه ترور» نامیده میشود ،شامل هستند .عملیات پلیسی در بسیاری از محلههای به حاشیه
قانونگذاری جدیدی بود که امکان بازداشت و انتقال رانده شدهی شهری ،منجر به مرگ هزاران نفر شده است.
فوری مهاجران متهم به همکاری با گروههای تروریستی کار اجباری و شرایط کاری استثماری همچنان بر زندگی
ال آنها را از دادرسی عادالنهی بسیاری از افراد تأثیر میگذارد .بومیان همچنان از اثرات
را فراهم میآورد؛ که عم ً
قانونی محروم میکند .همچنین اتهامات مکرری حاکی از بیتوجهی و تبعیض نظاممند رنج میبرند.
اعمال بدرفتاری و خشونت توسط مقامات پلیس ،مطرح
شده است .مالکیت بیش از حد نخست وزیر «برلوسکونی»
بر رسانهها ،سؤاالتی را در مورد آزادی واقعی مطبوعات
ایتالیا ایجاد کرده است.
ایران :این کشور به درستی به دلیل موارد گستردهی
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برمه :دیکتاتوری نظامی همچنان به نادیدهگرفتن فشار
بینالمللی و انتقادها از وضعیت نامناسب حقوق بشری
خود ادامه میدهد .سرکوب هرگونه مخالفت و اعتراض
سیاسی ،همراه با محدودیتهای گسترده بر آزادی بیان و
اجتماعات ،در خدمت سرکوب مخالفان سیاسی قرار دارد.

آزار و اذیت و قتل اقلیتهای قومی همچنان ادامه دارد.
کار اجباری به صورت گسترده و نظاممند وجود دارد .در
این کشور تعداد زیادی بازداشت خودسرانه ،بیش از هزار
زندانی سیاسی و موارد فراوانی از مفقود شدن افراد وجود
دارد .وضعیت زندانها عموم ًا وحشتناک است .گزارشهای
کرات مطرح میشود و گزارشهای متعددی نیز
شکنجه به ّ
از مرگ افراد در زمان بازداشت وجود دارد.
بریتانیا :واکنش دولت به تهدید تروریستی ،عمدهترین
نگرانی حقوق بشر است .آزادی رفت و آمد افراد بدون
برگزاری دادگاه و بدون محکومیت ،ضمن طرحی موسوم
به «قوانین نظارتی» محدود میشود .انگلستان به دلیل
اخراج خارجیها به کشورشان (که ممکن است در آنجا با
خطر شکنجه روبهرو شوند) مورد انتقاد قرار گرفته است.
شرایطی که پناهجویان ناکام پیش از اخراج در آن نگهداری
میشوند ،انتقادات بینالمللی را برمیانگیزد.
بروندی :امید به زندگی در میان بزرگساالن  49سال
است .بروندی در بعضی زمینههای حقوق بشر از جمله:
وضعیت بسیار نامناسب بازداشت ،آمار باالی بازداشتهای
خودسرانه ،اتهامات در مورد وجود شکنجه ،محدودیت بر
آزادی بیان و خشونت جنسی گسترده ،محکوم شده است.
بالروس :در دسامبر سال  2008سازمان ملل طی
قطعنامهای وضعیت حقوق بشر بالروس را محکوم کرد .در
این کشور گروههای مخالف با تداوم آزار و اذیت و بازداشت
مواجه هستند ،محدودیتهای وسیعی بر آزادی تجمعات و
بیان اعمال میشود ،اقلیتهای مذهبی گوناگون با تبعیض
گسترده  -مورد حمایت دولت -مواجه هستند و زنان
همچنان از تبعیض ،میزان باالی خشونت خانگی و قاچاق
در رنج و سختی به سر میبرند.

محدودیت بر آزادی بیان ،تجمعات و انجمنها شده است.
بهعالوه مقامات امنیتی و پلیس به صورت گستردهای به
شکنجه و بدرفتاری متهم هستند .نگرانی عمدهی حقوق
بشر در مورد استفاده از بازداشت خودسرانه گزارش شده،
که  440هزار نفر در سال  2008به صورت خودسرانه
بازداشت شدهاند .همچنین خشونت علیه زنان به شکل
گستردهای ادامه دارد .بنگالدش در سال  2008بیش از
 90محکوم را اعدام کرد.
بنین :امید به زندگی در میان بزرگساالن  55سال است.
این کشور به دلیل استفادهی بیش از حد از خشونت
توسط بعضی مقامات پلیس و نیز به دلیل شرایط نامساعد
زندانها ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
بوسنی و هرزگوین :این کشور در تالش برای فائق
آمدن بر اثرات جنگ بالکان در دههی  1990بوده است.
اقدامات دادگاه بینالمللی کیفری در موضوع یوگسالوی
سابق جهت تالش برای اجرای عدالت در مورد تعداد
زیادی از متهمان به جنایات جنگی و جنایات علیه
بشریت ،با موفقیت کمی همراه بوده است .معمو ًال اتهامات
سوءاستفاده و بدرفتاری کردن پلیس ،از سوی بازداشتیهای
زندان مطرح بوده است .بعضی اقلیتها همچنان با تبعیض
مواجه هستند .بازگشت پناهندگان آواره شده در جریان
جنگ ،به کندی صورت میگیرد.

بولیوی :این کشور بیشترین تعداد مردم بومی در
آمریکای جنوبی را دارد .در سال  2006نخستین رییس
جمهور بومی در این کشور انتخاب شد .رئیس جمهور
«مورالس» طرح تغییر قانون اساسی را پیگیری کرد
که منجر به بروز اختالفات عمده در بولیوی شد و با
اعتراضات و شورشهایی همراه بود .بولیوی همچنین
به علت محدودیتهای موجود در آزادی بیان و حمله به
بلژیک :این کشور به دلیل نوع رفتارش با مهاجران ،روزنامهنگاران ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
پناهندگان و پناهجویان مورد انتقاد قرار گرفته است.
پاپوا گینهینو :جامعهی مدنی به شکل فزایندهای
بلغارستان :یکی از اعضای اخیر اتحادیهی اروپا ،به دلیل بداخالق شده و در معرض درگیری قرار دارد .با وجود
نوع رفتار با گروههای اقلیت قومی مقدونیهای و روما مورد سطح باالیی از جرایم خشن و گسترش بدون نظارت
انتقاد قرار گرفته است .بسیاری از پناهجویان و پناهندگان قاچاق سالحهای کوچک به داخل کشور« ،امنیت فردی»
با دورههای طوالنی مدت بازداشت در شرایط نامساعد موضوع کلیدی حقوق بشر پاپوا است .خشونت علیه زنان
مواجه هستند.
گسترده است و عموم ًا توسط مقامات تکذیب میشود.
بنگالدش :وضعیت فوقالعادهای که متعاقب خشونتهای پاراگوئه :بومیان این کشور فشار فقر را تحمل کرده و
سیاسی گسترده در سال  2008اعمال شده منجر به اعمال
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نیز در معرض گسترهی وسیعی از اشکال تبعیض هستند.
کشاورزان با اخراج اجباری از زمینهایشان مواجهاند و
پلیس را به بدرفتاری متهم میکنند.
پاکستان :وضعیت نامساعد امنیتی همچنان زندگی
بسیاری را در پاکستان به نابودی میکشاند .بازداشتهای
خودسرانه و زندانی کردن به صورت گستردهای وجود دارد.
سیستم قضایی شامل شورای قبیلهای است که در آن،
دادگاه عادالنه عم ً
ال رد میشود .موارد موسوم به قتلهای
ناموسی حتی از سوی این شوراها مجاز شمرده شده است.
قوهی مجریه با قوهی قضاییه و بسیاری از قضات اخراج
شده درگیر است .گروگانگیری و قتل توسط گروههای
مسلح ،مشخصهی دائمی بعضی مناطق است .آزادی
بیان در معرض محدودیتهای گسترده قرار دارد .دخالت
پاکستان در جنگ علیه ترور ،به ناپدید شدن ناگزیر صدها
نفر منجر شده است .تبعیض نظاممند علیه اقلیتهای
مذهبی وجود دارد.

تانزانیا :سن امید به زندگی در بزرگساالن  51سال
است .عالوه بر اثرات فقر ،حقوق زنان از طریق خشونت
خانگی شدید و ختنهی زنان به شکل گستردهای نقض
میشود .پناهندگان و مهاجران از دیگر کشورهای آفریقایی
همسایه ،در معرض بازگشت اجباری قرار میگیرند .قانونی
که در سال  2007تصویب شد به دلیل اعمال بیش از حد
محدودیت بر رسانهها ،مورد انتقاد قرار گرفت.
تایلند :این کشور از دورههای طوالنی بیثباتی سیاسی
و دورههای پیاپی حکومت نظامیان آسیب دیده است.
بازداشت خودسرانه گسترده است و آزادی بیان ،گردهمایی
و اجتماعات با محدودیتهای جدی مواجه شده .تعدادی
از پناهندگان کشورهای همسایه ،مجبور به بازگشت
شدند .تداوم توریسم جنسی بسیاری از زنان ،دختران و
پسران جوان را در معرض شرایط خطرناک ،تحقیرآمیز و
سودجویانه قرار میدهد.

تایوان :این کشور به دلیل قوانین محدود کنندهی آزادی
پرتغال :پلیس به دلیل اظهارات بسیاری در زمینهی اجتماعات و تظاهرات سیاسی ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
بدرفتاری با مردم متهم شده .بسیاری از این موارد هرگز
ترکمنستان :این کشور در حال خروج از دوران حکومت
مورد بررسی قرار نگرفته است.
غیرمتعارف رئیس جمهور پیشین است ،که در سال 2006
پرو :این کشور در حال خروج از دههها درگیری مسلحانه درگذشت .با وجود پیشنهادهایی برای انجام اصالحات
است .پیشرفت چشمگیری در جهت تالش برای محاکمه گوناگون سیاسی و نظام قضایی ،نقض حقوق بشر (به ویژه
کردن مرتکبان موارد اخیر نقض حقوق بشر صورت گرفته با ایجاد محدودیت و تهدید مخالفان سیاسی) همچنان
است .صنعت معدن با مخالفت از سوی طرفداران محیط وجود دارد .آزادی بیان و آزادی اجتماعات در معرض
زیست و بومیانی که ادعا دارند در پاسخ به مخالفتشان نظارتهای جدی قرار دارد .گزارشهای بسیاری در مورد
مورد تهدید و بدرفتاری قرار گرفتهاند ،مواجه است.
زندانیانی که برای مدت زمان نامعلوم در شرایط «ممنوع
مالقات» نگهداشته شدهاند ،وجود دارد .مخالفان جدی نیز
تاجیکستان :با اینکه سن امید به زندگی بزرگساالن
با اذیت و آزار و خطر زندانیشدن مواجه میشوند.
باالست (66سال)؛ ولی تاجیکستان از عدم صادرات
اقالم ارزشمند و همچنین نواحی عمدت ًا کوهستانیاش ترکیه :این کشور به دلیل وضعیت بعضی جنبههای حقوق
رنج میبرد .آب و هوای خشک به قحطی گستردهی بشر خود ،انتقادات داخلی و بینالمللی را برانگیخته است.
موادغذایی طی زمستان  2008 2009-منتهی شد .آزادی بیان به منظور حفاظت از اصول «کمالیست» دولت،
بهعالوه ،آزادی مذهبی با حمالت دولتی به گروههایی محدود شده است .زنان خشونت گستردهای را تحمل
که بیش از حد اسالمگرا تلقی میشوند ،محدود شده میکنند و هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری
است .هرساله خیلی از مردان تاجیک به عنوان «کارگران ترکیه ،گزارشهای بسیاری از قتلهای ناموسی وجود
مهاجر» کشور را ترک کرده و در کشورهایی مثل روسیه دارد .درگیری میان نیروهای دولتی و اقلیت ُکرد در مناطق
و قزاقستان تحت شرایط تبعیض شدید و نقض حقوق بشر کردنشین همچنان ادامه دارد؛ که در نتیجه ،غیرنظامیان
قرار دارند .خشونت علیه زنان گسترده است و عموم ًا توسط زندگی ،کسب و کار و خانههای خود را از دست میدهند.
مقامات نادیده گرفته میشود.
اتهامات شکنجه متناوب ًا مطرح میشود .ترکیه حکم شورای
اروپایی حقوق بشر در سال  2006را که در آن رفتار این
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کشور با مخالفان جدی خدمت سربازی را غیرقانونی اعالم
کرده بود ،همچنان به طور کلی رد میکند.
ترینیداد و توباگو :رفتار پلیس به مهمترین دغدغهی
حقوق بشر این کشور بدل شده است .اتهامات شکنجه و
بدرفتاری در بازداشتگاهها به وفور مطرح میشود؛ که به
چندین مورد مرگ منجر شده است.
توگو :در جریان تاسیس سیستمی که بر حقوق بشر
تأثیرگذارتر است ،پیشرفتهایی صورت گرفته .انتخاباتی
که در سال  2007برگزار شد ،آزاد و عادالنه ارزیابی شده.
همچنین حرکتهایی در زمینهی محاکمه کردن کسانی
که قب ً
ال مرتکب موارد نقض حقوق بشر شدهاند ،انجام شده
است .با این وجود آزادی بیان تا حدود زیادی با محدودیت
همراه شده تا فعالیت خبرنگاران مستقل و منتقد حکومت
فعلی ،ممنوع شود.
تونس :اتهامات شکنجه و بدرفتاری به شکل گستردهای
مطرح است .آزادیهای مدنی اساسی از قبیل :آزادی
بیان و گردهمایی و اجتماعات در معرض محدودیتهای
چشمگیری قرار دارد .بعضی از پیگردهای قضایی افراد
متهم به تروریسم به دلیل نتایج دادگاههای ناعادالنه ،با
محکومیت بینالمللی همراه بوده است .آزادی مذهبی نیز
محدود شده و گزارشهای متعددی از موارد اذیت و آزار
زنان به دلیل پوشش حجاب وجود دارد.

کمبود امنیت است؛ که منجر به خشونتهای گسترده
و ارتکاب تجاوزهای جنسی توسط گروههای مسلح و
نیروهای دولتی شده است .در سال  2008دهها هزار نفر
از جمهوری آفریقای مرکزی فرار کرده و به دنبال کسب
پناهندگی از کشورهای همسایه بودند.
جمهوری چک :تبعیض علیه زنان  -بهویژه مردم روما-
به عنوان یکی از موضوعات اصلی حقوق بشری مطرح
است .بعضی از زنان روما حتی با عقیمسازی اجباری مواجه
شدهاند.
جمهوری دموکراتیک کنگو :امید به زندگی در
بزرگساالن فقط  46سال است؛ که تا حدودی نتیجهی
فقر کمرشکن و درگیری و جنگ طوالنی داخلی است.
جمهوری دموکراتیک کنگو همچنین به دلیل ارتکاب
قتلهای غیرقانونی ،بازداشت خودسرانه و شکنجه توسط
مقامات امنیتی ،به شدت محکوم شده است .در این کشور
کودکان سرباز بسیاری درگیر جنگ هستند 1/4 ،میلیون
نفر داخل کشور آواره شدهاند و بیش از  320هزار نفر به
عنوان پناهنده در کشورهای همسایه به سر میبرند.

جمهوری دومنیکن :این کشور که از مقاصد توریستی
دریای کارائیب بهشمار میرود ،به دلیل اعمال تبعیض علیه
هائیتیها 93و دومینکنهای هائیتیتبار 94مورد انتقاد قرار
گرفته است .خشونت علیه زنان بسیار گسترده است ،که
البته با عدم پاسخگویی یا پاسخگویی اندک مقامات همراه
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تیمور شرقی  :یکی از نوپاترین کشورهای دنیا ،که است .قاچاق افراد به داخل یا خارج از این کشور به تجارت
نخستین انتخابات پارلمانی خود را در سال  2007برگزار عمدهای بدل شده .روزنامهنگاران و بعضی از تشکیالت
کرد .تالشهایی در جریان است تا افراد متهم به موارد رسانهای با ارعاب و آزار و اذیت مواجه هستند.
اخیر نقض حقوق بشر ،به پای میز محاکمه کشانده شوند.
خطر تداوم ناآرامیهای داخلی مسئلهای مهم در وجود و جمهوری قبرس :در این کشور موضوعات اصلی
استمرار سطح گستردهای از آوارگان داخلی است.
نگرانکننده حقوق بشری ،اذیت و آزار و بدرفتاری
با مهاجران و پناهجویان است .بعضی از آنها برای
جامائیکا :نگرانی اصلی حقوق بشر در جامائیکا کمبود مدتهای طوالنی بدون دسترسی به وکیل ،در «بازداشت
امنیت است ،که در میزان بسیار باالی جرم و جنایت نمود اداری» 92نگه داشته شدهاند .تعدادی از گزارشها نیز از
پیدا میکند .اتهامات در مورد خشونت پلیس ،در حال افزایش مضروب شدن این افراد توسط افسران پلیس و در زمان
است .همچنین تبعیض وسیعی علیه زنان و همجنسگرایان بازداشت حکایت دارد.
مرد وجود دارد.
جیبوتی :موقعیت کشور در خلیج عدن توجیهکنندهی
جمهوری آفریقای مرکزی :این کشور یکی از حضور پادگانهای نسبت ًا بزرگ سربازان فرانسوی و
فقیرترین کشورهای جهان بوده و شاخص امید به زندگی آمریکایی است و این امر منبع اصلی درآمد جیبوتی در
در میان بزرگساالن  44سال است .عالوه بر اثرات فقر راستای کمکهای خارجی برای توسعه ،محسوب میشود.
کمرشکن ،یکی از اصلیترین نگرانیهای حقوق بشر،
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فقر در این کشور به صورت گستردهای وجود دارد .با وجود
شرایط سیاسی نسبت ًا پایدار ،دامنهی وسیعی از محدودیتها
بر آزادی بیان و اجتماعات وجود دارد.

رومانی :مقامات اتهام دخالت در استرداد ویژهی متهمان
تروریستی را رد کردهاند .اقلیت روما با تبعیض و اذیت و
آزار گستردهای مواجهاند .شرایط نامناسب کسانی که مدت
زیادی در آسایشگاههای روانی زندگی میکنند ،انتقادات
بینالمللی را به خود جلب میکند .اقلیتهای جنسی با
تبعیض و اذیت و آزار نظاممند مواجه هستند.

چاد :اثرات جنگ داخلی طوالنی مدت و درگیریهای
مسلحانه ،به عنوان نگرانی اصلی حقوق بشر در این کشور
مطرح است .در سپتامبر  2008سازمان ملل در تالش برای
جلوگیری از تلفات مرگومیر ،تصمیم گرفت نیروی حافظ روسیه :کمبود آزادی مطبوعات و تمایل مقامات دولت
صلح به چاد اعزام کند .کودکان نسبت به کودکربایی و به معرفی هرگونه مخالفت و انتقادی از حکومت به عنوان
قاچاق یا بهکار گرفته شدن به عنوان سرباز در گروههای «عمل ضد میهنی» ،مهمترین نگرانیهای حقوق بشر
شبهنظامی مختلف ،در معرض خطر قرار دارند .خشونت است .روسیه به دلیل ناپدید کردن عدهای طی عملیات
جنسی به صورت گسترده وجود دارد و روزنامهنگاران با نظامی این کشور در ِچ ِچن ،توسط شورای اروپایی حقوق
تهدید نظاممند و محدودیت مواجه هستند .همچنین تقریب ًا بشر محکوم شده است .اعتراضات عمومی در معرض
 400هزار پناهنده از دارفور (سودان) و جمهوری آفریقای نظارتهای سختگیرانه قرار دارد و تظاهراتها توسط
مرکزی در چاد اسکان داده شدهاند.
پلیس  -که به اعمال خشن متهم است -برهم خورده.
مدافعان حقوق بشر و دیگر فعاالن با تهدید و آزار و برخورد
چین :این کشور با داشتن بیشترین جمعیت دنیا ،انتقادات
خشن مواجهاند .اقلیتهای نژادی با تبعیض گسترده و
دیرینه و همه جانبهای را در زمینهی وضعیت حقوق
کمبود حمایت کافی از سوی مقامات روبهرو هستند .انجام
بشر خود برانگیخته است .موضوعات اصلی عبارتند از:
شکنجه (به عنوان ابزاری برای گرفتن اعتراف از زندانیان)
عدم حقوق دموکراتیک ،استفادهی گسترده از بازداشت
گزارش شده است .خشونت علیه زنان گسترده است و
خودسرانه ،استفادهی گسترده از مجازات مرگ ،تبعیض
عموم ًا مقامات آن را تکذیب میکنند.
علیه اقلیتهای مذهبی ،سانسور و اعمال محدودیت بر
آزادی بیان ،اعمال شکنجه ،تبعیض علیه زنان و تداوم زامبیا :سن امید به زندگی بزرگساالن این کشور  41سال
مخالفت با خودمختاری «تبت».
است .بهعالوه به دلیل اثرات فقر فراگیر و نیز زیرساختهای
عمومی توسعهنیافته؛ آزادی بیان ،اجتماعات و انجمنها در
دانمارک :شورای اروپا از نحوهی رفتار با بسیاری از
معرض گسترهی وسیعی از محدودیتها قرار دارد .زنان و
پناهجویانی که برای دورههای طوالنی مدت ،پیش از
دختران جوان با تبعیض گسترده و خشونت روبهرو هستند.
بررسی وضعیتشان در شرایط نامساعد نگهداری میشوند،
انتقاد کرده است .عملکرد دولت در نحوهی اختصاص زیمباوه :سن امید به زندگی بزرگساالن ،به  41سال
مزایای تأمین اجتماعی به افراد ،با پرداخت حقوق کمتر سقوط کرده است .با وجود تشکیل دولت ائتالفی در سال
به افرادی که حداقل  7سال از  8سال آخر را به صورت  ،2009اعضای احزاب مخالف همچنان در معرض حمله
پیوسته شهروند دانمارک نبودهاند ،زیر سؤال رفته است.
و آدمربایی قرار دارند .مدافعان حقوق بشر پیاپی با اذیت و
آزار و تهدید به مرگ مواجه هستند .گزارشهای بسیاری
روآندا :اقامهی دعوا در دادگاه کیفری بینالمللی روآندا،
در مورد قتلهای فراقانونی و ادعاهایی در مورد شکنجه
به تعقیب مرتکبان نسلکشی سال  1994ادامه میدهد؛ اما
 به صورت گسترده -وجود دارد .محدودیتهای شدیدتنش شدید همچنان میان گروههای قومی روآندا ادامه دارد.
آزادی بیان ،اجتماعات و انجمنها ،سر جای خود باقی
استفادهی گسترده از شوراهای قبیلهای ،حق برخورداری از
مانده .برای محروم کردن افراد مشکوک به مخالفت با
دادگاه عادالنه را به مخاطره میاندازند .ادعاهای بسیاری
حکومت ،دسترسی به کمکهای انساندوستانه محدود
در مورد اعمال شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای امنیتی
شده است.
وجود دارد .وضعیت زندانها محکومیت بینالمللی را در پی
داشته است .سن امید به زندگی بزرگساالن  45سال است .ژاپن :قانونی به تصویب رسید که اغلب موانع قانونی برای
اخراج افراد خارجی که مسووالن دولتی تصور میکنند در
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فعالیتهای تروریستی دخالت دارند ،را از میان بر میدارد .بیشماری از شکنجه و بدرفتاری وجود دارد .محدودیتهای
ژاپن همچنان از جبران خسارات قربانیان جنایات جنگی و شدیدی بر آزادی بیان ،اجتماع و گردهمایی و آزادی
فجایع این عملیات خودداری میکند.
مذهبی ،اعمال شده است .بازداشت خودسرانه متداول
است و نگرانیهای مستمری در مورد عدم دسترسی به
ساحل عاج :امید به زندگی در میان بزرگساالن  47سال دادگاه عادالنه مطرح شده است.
است .نیروی صلحبانی سازمان ملل در جهت تالش برای
حمایت از برقراری صلح بین دولت و نیروهای شبهنظامی سوازیلند :فقر کمرشکن با فاصلهی زیادی به عنوان
در این کشور استقرار پیدا کردهاند .به هر دو طرف بزرگترین نگرانی حقوق بشر در سوازیلند مطرح است.
درگیریها اتهام نقض حقوق بشر وارد است .خشونت سن امید به زندگی بزرگساالن  41سال است .دو/سوم
علیه زنان گسترده است ،که دامنهی آن به اتهامات جمعیت در فقر مطلق زندگی میکنند و بیش از یک/چهارم
سوءاستفادهی جنسی توسط صلحبانان سازمان ملل نیز مردم به ویروس ایدز آلوده هستند .یک/سوم کودکان یتیم
گسترش پیدا کرده است.
هستند یا با خانوادهها یا پرستارانی زندگی میکنند که در
نگهداری آنها بسیار ناتوان هستند.
سریالنکا :در جریان درگیری میان ببرهای تامیل و
نیروهای دولت که سال  2009به پایان رسید ،نقض حقوق سوریه :وضع فوقالعادهای که از سال  1963برقرار شده،
بشر رایج بود .هزاران غیرنظامی جان خود را از دست دادند در حال حاضر بزرگترین خطر برای حقوق بشر است .در
یا متحمل جراحات جدی شدند و نیز گزارشهایی در مورد این کشور صدها زندانی سیاسی و تعداد بسیار زیادی که
ناپدیدکردن و شکنجه وجود داشت .صدها کودک سرباز به صورت خودسرانه بازداشت شدهاند ،در زندان به سر
درگیر مبارزه بودند .محدودیتهای شدید بر گروههای میبرند .محدودیتهای شدیدی بر آزادیهای بنیادی
جامعهی مدنی سریالنکا اعمال شد .برای ارزیابی ورود مدنی تحمیل شده است .همواره اتهامات بسیاری در مورد
واقعی سریالنکا به مرحله جدید پس از درگیریها ،هنوز شکنجه مطرح میشود .اقلیت « ُکرد» به صورت نظاممند
خیلی زود است.
مورد تبعیض و آزار قرار میگیرند .زنان همچنان با اذیت
و آزار گسترده و محرومیت از حقوق اساسی خود روبهرو
سرزمینهای فلسطینی :بخش «اسرائیل و سرزمینهای هستند.
فلسطینی» را ببینید.
سومالی :وضعیت انسانی این کشور کام ً
ال وحشتناک
سنگاپور :قوانین امنیتی برای زندانیکردن تعداد زیادی است .از سال  1992هیچ دولت مرکزی تأثیرگذاری در
از متهمان به دخالت در فعالیتهای تروریستی  -آنهم سومالی وجود نداشته و خشونت و ناامنی گسترده ،جان
بدون دادگاه یا دسترسی به وکیل -مورد استفاده قرار هزاران نفر را میگیرد .هزاران نفر دیگر عموم ًا توسط
گرفته است .آزادی بیان و اجتماع در معرض محدودیت گروههای مختلف شبهنظامی زندانی شدهاند .هیچ حکومت
قرار دارند و در کنار آن ،چندین سازمان نیز به دلیل «افترا قانونی تأثیرگذاری وجود ندارد و با ویران شدن تأسیسات
زدن به دولت» تعطیل شدهاند.
زیربنایی ،بسیاری از سومالیاییها به خدمات عمومی اولیه
سنگال :این کشور همچنان در تالش برای فائق شدن دسترسی ندارند .برآورد میشود بیش از یک میلیون آواره
بر دورهی طوالنی درگیری داخلی است .مخالفان دولت ،در سومالی وجود داشته باشند ،که بسیاری از آنها در
حامیان حقوق بشر و روزنامهنگاران مستقل با تهدید شرایط وحشتناک زندگی میکنند .حقوق زنان تقریب ًا وجود
دستهجمعی و خطر خشونت روبهرو هستند .وجود شکنجه ندارد.
در تعداد زیادی از زندانها گزارش شده است.
سوئد :این کشور از نظر خیلیها سرزمین موعود تمام
سودان :این کشور یکی از بدترین اوضاع حقوق بشر عیاری برای حقوق بشر است .سوئد به دلیل ناتوانی در
را در دنیا دارد .این اوضاع با کشتار جمعی طی حمالت پذیرش پناهجویان اریترهای ،از سوی سازمان ملل متحد
شبهنظامیان مورد حمایت دولت به مردم دارفور آغاز شد .مورد انتقاد قرار گرفت.
خشونت علیه زنان و دختران گسترده است .گزارشهای
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سوئیس :این کشور به دلیل ناتوانی در اعمال تمهیدات
کافی برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانهستیزی رو به
افزایش در بخشهایی از جامعهی خود ،از سوی سازمان
ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفت.
سیرالئون :به نظر میرسد پس از دهها سال ،درگیری
مسلحانه به پایان خود نزدیک میشود .پیشرفتهایی
در جهت تاسیس کمیسیون حقیقتیاب و آشتی صورت
گرفته است .با این وجود فقر و دسترسی ناکافی مردم به
مراقبت بهداشتی ،به عنوان مشکلی اساسی مطرح است.
سن امید به زندگی بزرگساالن  42سال است که یکی
از پایینترینها در دنیا به حساب میآید .حقوق زنان به
شدت در خطر قرار گرفته و مقامات دولتی هیچ کاری
برای کاهش درصد باالی دخترانی که ختنه میشوند،
انجام نمیدهد.

نگه داشتهاند .مجازات مرگ به صورت گستردهای اعمال
میشود و زنان همچنان از سطوح باالیی از خشونت و
دیگر اشکال تبعیض رنج میبرند.
عربستان سعودی :سابقهی حقوق بشر این کشور
پادشاهی بسیار نامساعد است .زنان از بخشی از آزادیهای
بنیادی خود محروم بوده و تبعیض علیه آنها رایج است.
تعداد بازداشتهای خودسرانه هم مثل اظهارات تعدادی
از زندانیان در مورد شکنجه و بدرفتاری ،بسیار باال است.
بسیاری از تروریستهای متهم با دورههای نامحدود
زندان ،بدون هیچ راهکار قانونی یا چشماندازی به دادگاه
عادالنه مواجه هستند .آزادی بیان و اجتماعات به شدت
تحت نظارت است .بسیاری از محکومین جنایتکار به
روشهای سنگدالنه و تحقیرآمیزی تنبیه میشوند؛ از
جمله :شالقزدن یا قطع دست و پا .آزادی مذهبی به شدت
محدود شده و اقلیتهای مذهبی اگر نگوییم هیچ حمایتی،
از حمایت قانونی اندکی برخوردارند.

شیلی :وضعیت حقوق بشر این کشور از زمان پایان
حکومت «پینوشه» در سال  1990بهتر شده ،اما شیلی به
دلیل تبعیض علیه مردم بومیاش مورد انتقاد قرار گرفته غنا :این کشور با داشتن «کمیسیون حقوق بشر ملی»
رسمی و تأثیرگذار ،و نیز کمیتهای برای آشتی ملی  -که
است.
در تالش برای پرداخت غرامت به قربانیان حکومتهای
صربستان :موضوع اصلی این کشور ،وضعیت و آیندهی سابق است -از بهترین اوضاع حقوق بشری در آفریقا
«کوزوو» است .همچنین تبعیض علیه جوامع مختلف برخوردار است .با وجود این پیشرفتهای مثبت ،خشونت
اقلیت ،همچنان محکومیت بینالمللی را به همراه دارد .علیه زنان همچنان به صورت گستردهای وجود دارد و
دولت صربستان به دلیل تعلل آشکار در همکاری برای ختنهی زنان نسبت ًا مرسوم است.
به محاکمه کشاندن متهمان دخالت در فجایع و جنایات
جنگی در جنگ بوسنی ،همواره مورد انتقاد قرار گرفته فرانسه :این کشور همچنان به دلیل رفتاری که با
است .سازمان ملل متحد همچنین از صربستان به دلیل مهاجران ،پناهجویان و پناهندگان دارد ،مورد انتقاد قرار
عدم واکنش به میزان باالی وقوع خشونت خانگی ،انتقاد میگیرد و عالوه بر آن اتهامهای مکرری نیز از سوی
کرده است .نگرانیهای جدی در مورد قاچاق زنان به داخل این افراد در مورد بدرفتاری هنگام نگهداری توسط پلیس،
مطرح شده است .ممنوعیت پوشش و نمادهای مذهبی
و خارج از صربستان وجود دارد.
در مکانهای عمومی از بسیاری جهات بهویژه از سوی
عراق :کمبود امنیت یکی از بزرگترین موضوعات حقوق جامعهی مسلمانان فرانسه ،انتقادهایی را برمیانگیزد.
بشری در عراق پس از صدام است .خشونتهای فرقهای
همچنان زندگی عراقیهای بسیاری را نابود میکند .بیش فنالند :این کشور به دلیل رفتار ناعادالنه با پناهجویان
از  2میلیون پناهنده عراقی (که از خشونت و اذیت و آزار و پناهندگان ،مورد انتقاد قرار گرفته است .معترضین
فرار کردهاند) در سوریه ،اردن و دیگر کشورها به سر جدی خدمت سربازی به زندان انداخته میشوند .خشونت
میبرند .بیش از  2/2میلیون عراقی هم در داخل کشور خانگی به صورت گستردهای وجود دارد و با وجود ارائهی
آواره هستند .نیروهای چند ملیتی تحت حمایت آمریکا به پیشنهادی از سوی کمیتهی حقوق اجتماعی و اقتصادی
عنوان بخشی از مأموریتشان ،هزاران غیرنظامی عراقی را سازمان ملل متحد ،دولت فنالند تاکنون طرحی ملی برای
به قتل رساندهاند .این نیروها همچنین بیش از  250هزار مبارزه با آن ارائه نکرده است.
عراقی را که نه متهم و نه محاکمه شدهاند ،در بازداشت
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این ،کارگران مهاجر با تبعیض و بدرفتاری گستردهای
مواجهاند .بعضی از محکومین جنایتکار همچنان به شالق
محکوم میشوند و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی هنوز
در بازداشت هستند .مقامات دولتی به دلیل ناکامی در
واکنش به اعمال خشن گسترده علیه زنان ،مورد انتقاد
قرار گرفتهاند.

فیجی :کودتای نظامی در دسامبر  2006و وضعیت
اضطراری تا ماه می سال  2007منجر به افزایش نقض
حقوق بشر شده است .محدودیتهای شدیدی بر آزادی
بیان و اجتماعات وضع شده .کسانی که از رژیم نظامی
انتقاد میکنند حذف فیزیکی شده یا مورد تهدید قرار
گرفتهاند ،و حتی خود سیستم قضایی نیز مورد حمله قرار
گرفته است .همچنین گزارشهایی مبنی بر دستگیری
کامبوج :نگرانی اصلی حقوق بشری در مورد این کشور،
و بازداشتهای غیرقانونی وجود داشته ،که بعضی از
در زمینهی ادعای مالکیت و اخراج اجباری است .اختالفات
بازداشتیان مورد سوءاستفاده و شکنجه قرار گرفتهاند.
جاری بر سر زمین و تصرف آن ،حدود  150هزار نفر را
فیلیپین :قوانین ضد ترور ،به دلیل اثراتی که بر گسترهی در خطر از دست دادن خانه و کاشانهی خود قرار داده
وسیع آزادیهای اجتماعی دارد ،با انتقاد گستردهی داخلی است .پناهندگان و پناهجویان با تبعیض مواجه هستند و
و بینالمللی مواجه شده است .در گذشته حامیان حقوق سازمانهای گوناگون حقوق بشری در معرض اذیت و آزار
بشر و فعاالن سیاسی به قتل رسیده یا ناپدید شدهاند و و تعطیلی قرار دارند.
بسیاری دیگر در خطر بازداشت خودسرانه و بدرفتاری قرار
کامرون :امید به زندگی در میان بزرگساالن  50سال
گرفتهاند .احتمال درگیری مسلحانه میان دولت و گروههای
است .کامرون به دلیل ارعاب روزنامهنگاران و اعمال
اسالمگرای جداییطلب همچنان وجود دارد.
محدودیت بر آزادی بیان ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
قرقیزستان :وضعیت حقوق بشر این جمهوری شوروی اقلیتهای جنسیتی با تبعیض دولتی مواجهاند و تعدادی از
سابق در سالهای اخیر بدتر شده است .بیثباتی سیاسی و افراد به دلیل رفتارهای همجنسگرایانه بازداشت شدهاند.
انتخاباتهای مناقشهبرانگیز ،با رواج محدودیتهای بیشتر شرایط زندانها نامساعد است و همچنین گزارشهایی
بر آزادیهای اجتماعی و گروههای مخالف همراه بوده مبنی بر قتل زندانیان در بازداشتگاهها وجود دارد.
است .گزارش شده که شکنجه به صورت گستردهای وجود
کانادا :امید به زندگی در میان بزرگساالن  80سال است؛
دارد .بسیاری از پناهندگان ازبکستانی به اجبار بازگردانده
که یکی از باالترین آمارها در دنیا به حساب میآید .کانادا
شدند .روزنامهنگاران مستقل تهدید شده و در اکتبر 2008
همواره به دلیل اعمال تبعیض علیه بومیانی که زمین و
یک روزنامهنگار به قتل رسید.
آداب و رسوم و فرهنگ آنها در تهدید دائمی است ،مورد
قزاقستان :الیههای غنی گاز و نفت ،این کشور را به انتقاد قرار گرفته.
یکی از ثروتمندترین جمهوریهای شوروی سابق مبدل
کرواسی :در جریان تالشهای کرواسی برای پیوستن
کرده است .رییس جمهور فعلی و حزب سیاسی او به کرات
به اتحادیهی اروپا ،این کشور به دلیل ناتوانی در محاکمه
در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ،اکثریت بسیار
کردن تعداد زیادی از کرواتهای متهم به جنایات
باالیی را کسب کردهاند؛ درست به همان اندازه که به
جنگی  -طی جنگ بالکان در دههی  1990-و همچنین
کرات از طرف تیمهای بینالمللی نظارتی انتخابات ،مورد
سیاستهای تبعیضآمیز نسبت به اقلیتها (از جمله روما و
انتقاد قرار گرفتهاند .پناهندگان چینی ،روسی و ازبکستانی
صربهای کروات) مورد انتقاد قرار گرفت.
با تبعیض و بدرفتاری مواجه هستند و حتی بعضی از آنها
برخالف قوانین بینالمللی ،به اجبار بازگردانده شدند .آزادی کرهی جنوبی :انتخابات ریاست جمهوری در فوریهی
بیان در معرض انواع محدودیتها قرار دارد و تهدید و آزار  2008به لغو اصالحات متعددی منجر شد که توسط
تعدادی از روزنامهنگاران مستقل گزارش شده است.
دولت قبلی طرح شده بود .محدودیتها بر آزادی بیان
شدیدتر شد .تداوم استفاده از قانون امنیت ملی سال 1948
قطر :این کشور عربی که سرشار از نفت است ،بعد از دادن
منجر به طرح اتهام خیانت به وطن علیه روزنامهنگاران
تضمینهای الزم برای تداوم اصالحات حقوق بشری ،در
(به دلیل انتشار جزئیات حضور ارتش ایاالت متحده در
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پذیرفته شد .با وجود
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کرهی جنوبی) شده .اعتراضات عمومی با پاسخ خشن از
سوی پلیس روبهرو شد .تعدادی از اختالفات صنعتی نیز با
دخالت شدید مقامات دولتی مواجه شدند .کارگران مهاجر
با تبعیض و حمایت شغلی ناکافی مواجه هستند.
کرهی شمالی :این کشور یکی از بدترین کارنامهها
در مورد نقض حقوق بشر را در دنیا دارد .با توجه به
محدودیتهای بیش از حد بر آزادی بیان و اجتماعات و
گردهمایی ،مخالفت با رژیم حاکم کام ً
ال غیرممکن است.
بازداشت خودسرانه به صورت گستردهای وجود دارد و
زندانی کردن افراد مظنون به مخالفت با حکومت ،امری
عادی و گسترده است .صدها نفر از اهالی کرهی شمالی
که پس از تالش برای ترک کشور به اجبار توسط چین
بازگردانده شدند ،کام ً
ال ناپدید شدند .رسانههای ملی و
بینالمللی در معرض ممنوعیت و کنترلهای وسیع قرار
دارند .مجازات مرگ به صورت گستردهای استفاده میشود.
گزارش شده بخشی از جمعیت غیرشهری سوءتغذیهی
شدیدی را تحمل میکنند.

شدن بسیاری و نیز آواره شدن هزاران نفر از محلهها و
روستاهایشان منتهی شد .در این کشور بیش از 100
هزار کنیایی آوارهی داخلی وجود دارد .موارد نقض حقوق
بشر توسط افسران پلیس بررسی نشده است .بسیاری از
پناهندگان سومالی پس از اینکه در سال  2008کنیا مرزهای
خود با سومالی را بست ،به اجبار بازگشتند .خشونت علیه
زنان و دختران به صورت گستردهای وجود دارد .آزادی
بیان در معرض اشکال گوناگونی از محدودیتها قرار دارد.
کوبا :با وجود وضعیت اسفناک اقتصادی این کشور،
کوباییها عموم ًا از رفاه و مراقبتهای بهداشتی بسیار
خوبی برخوردار هستند؛ که این امر در شاخص امید به
زندگی آنها  -که  7/77سال است -به خوبی دیده
میشود .وضعیت کوبا در حقوق اساسی و اجتماعی به
هیچوجه الگوی مناسبی نیست .محدودیتهای گسترده بر
آزادی جنبشها ،انجمنها و گردهماییها همچنان ادامه
دارد .برآورد میشود  62زندانی سیاسی در زندانهای کوبا
به سر میبرند .تعدادی از روزنامهنگاران با تهدید و اذیت
و آزار مواجه هستند.

کلمبیا :جنگ  40ساله میان دولت و گروههای شبهنظامی،
تأثیر عمیقی بر حقوق بشر کلمبیاییهایی که به شکلی
درگیر این جنگ بودند ،داشته است .به عنوان مثال:
بسیاری از آنها در داخل کشور آواره شدهاند .بهعالوه ،فقر
گسترده مانعی در برابر استقرار پایههای اولیهی اقتصادی
و حقوق اجتماعی است .ضمن ًا این کشور به دلیل اعمال
محدودیت در عضویت و فعالیت در اتحادیهی کارگری،
مورد انتقاد قرار گرفته است.

کویت :در این کشور بسیاری از کارگران مهاجر با
تبعیض و سوءاستفاده شدید مواجه هستند .بسیاری از
آنها به عنوان زنان خدمتکار در منازل استخدام میشوند
و گزارشهای بسیاری از خشونت جسمی و بدرفتاری
نظاممند حکایت دارد .آزادی بیان از طریق برخورد کردن
با نمایندگان گوناگون رسانههای مستقل ،به صورت
مسئلهدار پیش میرود.

کنگو :این کشور در حال خروج از دورهی طوالنی
درگیریهای مسلحانه داخلی است .کنگو از نظر وجود
معادن (بهویژه الماس) بسیار غنی است ،هرچند که به
دلیل قاچاق و فساد موجود بیشتر این ثروت خارج از
دسترس کنگوییهای معمولی قرار دارد .کنگو به دلیل
اعمال تبعیض علیه جمعیت بومیان «پیگمی» ،91استفادهی
گسترده از بازداشت خودسرانه و وضعیت بسیار نامساعد
زندانها مورد انتقاد قرار گرفته است.

گابن :این کشور آفریقایی تولید کنندهی نفت ،از زمان
استقالل از فرانسه در سال  ،1964فقط  2رییس جمهور
داشته است .گابن از نظر سیاسی باثبات است؛ هرچند سال
 2008پس از اعالم تقلب در انتخابات ریاست جمهوری،
اعتراضاتی علیه منافع فرانسه در گرفت .در این کشور از
نظر میزان ثروت بین ثروتمندان و فقرا ،تفاوت فاحشی
وجود دارد .تلویزیون ،رادیو و روزنامههای گابن تحت
کنترل دولت هستند.

کنیا :یکی از کشورهایی است که در دوران پسااستعماری
آفریقا ،سرگذشت موفقی داشته است .کنیا در اثر
درگیریهای مسلحانهی شدید و بیثباتی سیاسی ،نابود
شده بود .وقوع خشونت نظاممند در واکنش به مجادالت بر
سر نتایج انتخابات سال  2007به مرگ صدها نفر ،زخمی

گامبیا :استفاده از بازداشت خودسرانه برای خاموشکردن
و سرکوب مخالفان سیاسی توسط رژیم فعلی ،نگرانی
اصلی به شمار میرود .همچنین طرح اتهام خیانت علیه
اعضای دولت سابق و مخالفان سیاسی رایج است .افرادی
که متهم شدهاند نمیتوانند انتظار دادگاهی عادالنه را
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داشته باشند .محدودیتهای چشمگیری بر آزادی بیان
وجود دارد و روزنامهنگاران بسیاری مورد تهدید و اذیت
و آزار قرار گرفتهاند .حتی بعضی از آنها به دلیل اینکه
نوشتههایشان ضد حکومتی عنوان شده ،به ایجاد اغتشاش
متهم شدهاند.
گرجستان :این کشور از زمان استقالل ،هرج و مرجهای
سیاسی مهمی را تجربه کرده است .با وجود اصالحات
ساختاری گوناگون ،رژیم حاکم با انتقادهای عمومی و
همچنین اعتراضات خیابانی روبهرو بوده است .بعضی از
این اعتراضها به درگیری میان معترضین و پلیس منتهی
شده است .گرجستان به دلیل بازداشت مخالفان سیاسی
و نیز شرایط نگهداری زندانیان ،مورد انتقاد قرار گرفته
است .اموال بعضی از گرجیها در ازای مبلغی اندک یا
بدون غرامت ،توسط مقامات دولت مصادره شدهاند .این
کشور در مورد مناطق «اوستیای جنوبی» و «آبخازیا» با
روسیه درگیر اختالفاتی است ،که در آگوست سال 2008
به جنگی کوتاه اما ویرانگر منتهی شد.
گینه :در میانهی بحران اقتصادی و بیثباتی سیاسی،
معترضان با خشونت بیش از حد پلیس مواجه بودند؛ که
منجر به مرگ صدها نفر شد .بازداشت خودسرانه و شکنجه
در بازداشتگاهها ،به تناوب گزارش شده است .آزادی بیان
تحت سیطره وسیعی از محدودیتها قرار دارد و بسیاری
از روزنامهنگاران به صورت خودسرانه بازداشت شدهاند.
ادعاهای روزنامهها مبنی بر فساد دولتی ،منجر به صدور
حکم جزایی برای سردبیران و مالکان روزنامهها شده است.
گینهی استوایی :دولت به دلیل اعمال محدودیت بر
آزادی بیان و بازداشت فعاالن سیاسی ،مورد انتقاد قرار
گرفته است .اعمال شکنجه توسط بعضی افراد که در
بازداشتگاه پلیس نگهداری شده بودند ،گزارش شده است.
امید به زندگی جمعیت  500هزار نفری این کشور50 ،
سال است.
گینهی بیسائو :بسیاری از ساکنان گینهی بیسائو بدترین
شرایط اقتصادی را در آفریقا دارند .امید به زندگی در میان
بزرگساالن  46سال است .آزادی بیان شدیداً و به صورت
نظاممند محدود شده و بسیاری از روزنامهنگاران زندانی
شدهاند .قاچاق کودکان به خارج از کشور بسیار قابل توجه
است و عمدت ًا مقامات دولتی به آن نمیپردازند یا حرف آن

را به میان نمیکشند.
گواتماال :برای بسیاری از گواتماالییها که با سطح
باالیی از جرم و خشونت روبهرو هستند ،نگرانی از امنیت،
موضوعی کلیدی است .افرادی که در رژیم گذشته در
نقض حقوق بشر و کشتارهای دستهجمعی نقش داشتهاند،
از مصونیت موثر برخوردارند .مدافعان حقوق بشر با تهدید
و حمالت فیزیکی مواجه هستند .زنان همچنان با سطوح
باالیی از خشونت دست به گریبانند ،در حالی که دولت هم
حمایت کمی انجام میدهد.
الئوس :اقلیتهای قومی در الئوس با اذیت و آزار
شدیدی مواجه هستند؛ به صورتی که بعضی مجبور
شدهاند به جنگل پناه ببرند .به شکل گستردهتری آزادی
بیان و اجتماعات در معرض کنترل و محدودیت وسیع قرار
کرات محکوم شده
دارد .وضعیت زندانهای این کشور به ّ
است .گزارش «سازمان بهداشت جهانی»97
نشان میدهد
که بیش از نیمی از جمعیت کودکان روستایی الئوس از
سوءتغذیه رنج میبرند.
لبنان :وضعیت حقوق بشر لبنان در سایهی تداوم خشونت
و بیثباتی سیاسی قرار دارد .یورش اسرائیل به جنوب لبنان
در سال  2006و جنگ با «حزباهلل» منجر به مرگ صدها
غیرنظامی و وارد آمدن صدمات جدی به بسیاری دیگر شد.
زنان هم مثل بسیاری از پناهندگان فلسطینی با گسترهی
وسیعی از تبعیضها مواجه هستند .اتهامات شکنجه نیز
افزایش پیدا کرده است.
لتونی :بزرگترین موضوع حقوق بشر در لتونی ،موضوع
 400هزار نفری است که بدون تابعیت در این کشور زندگی
کرده و همچنان از پذیرش تابعیت امتناع میکنند .بسیاری
از آنها شهروندان سابق اتحاد جماهیر شوروی بودند که
پس از استقالل ،در لتونی باقی ماندند .ضمن ًا اقلیتهای
زبانی هم مثل اقلیتهای گوناگون جنسیتی همچنان با
تبعیض روبهرو هستند.
لهستان :مقامات مرتب ًا هرگونه دخالت در روند استرداد
ویژه (که در جریان جنگ علیه ترور توسط مقامات
آمریکایی سازماندهی شده) را رد میکنند .لهستان به
شکل گستردهتری ،به خاطر عدم اتخاذ تمهیدات کافی
برای حمایت از حقوق اقلیتهای جنسی ،مورد انتقاد قرار
گرفته است .پارلمان لهستان به دلیل تصویب نکردن قانون
112

برابری جنسیتی ،مورد انتقاد سازمان ملل متحد قرار دارد.

مالی :ثبات سیاسی این کشور همچنان به واسطهی
درگیری میان دولت و نیروهای شبهنظامی شمال ،تضعیف
میشود .آزادی بیان محدود شده است و سردبیران بعضی
روزنامههای منتقد دولت تحت تعقیب فضایی قرار گرفتهاند.

لیتوانی :حقوق همجنسگرایان زن و مرد ،دوجنسهها و
کسانی که جنسیت خود را تغییر دادهاند ،عموم ًا از طریق
ممنوعیت انواع اجتماعات و تظاهرات ،نقض میشود.

مصر :در این کشور قدرت گستردهای به مقامات امنیتی
و پلیسی داده شده ،که این امر با موارد زیادی از نقض
حقوق بشر ارتباط دارد .در مهمترین آنها برآورد میشود
که  18هزار نفر بدون اتهام قانونی موجه ،در بازداشت
اداری نگاه داشته میشوند .شکنجه به صورت گستردهای
انجام میشود .همچنین محدودیتهای شدیدی بر آزادی
گردهمایی و اجتماعات وجود دارد ،و بسیاری از گروهها
به اتهام ارتباط با سازمانهای تروریستی هدف قرار
میگیرند .فعاالن سیاسی ،روزنامهنگاران و وبالگنویسان
زندانی شدهاند .حقوق زنان با وجود خشونت گسترده و
تجاوز جنسی ،به دلیل پیگردهای قانونی ضعیف و فقدان
تمهیدات پیشگیرانه ،به صورت نظاممند نقض میشود.
اقلیتهای مذهبی با تبعیض مواجه هستند« .کمیسیون
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد»96برآورد کرده که
حدود  3میلیون مهاجر ،پناهنده و پناهجو (که عمدت ًا
سودانی هستند) در مصر زندگی میکنند.

لیبی :کارنامهی حقوق بشر این کشور انتقادات مهمی را
به خود جلب میکند .آزادی بیان به شدت محدود شده
است .در این کشور سازمانهای مردم نهاد واقع ًا مستقل
وجود ندارد و مدافعان حقوق بشر و مخالفان با تعقیب مجارستان :موضوع اصلی حقوق بشر در مجارستان،
فضایی و تهدید روبهرو هستند .پناهندگان ،پناهجویان تداوم تبعیض و اذیت و آزاری است که اقلیت روما تحمل
و مهاجران با گستره وسیعی از تبعیض مواجهاند .زنان میکنند .دو گزارش سازمان ملل متحد از مجارستان به
همچنان در معرض تبعیض و نابرابری هستند.
دلیل ناتوانی در حمایت کافی از اقلیت روما ،انتقاد کرده
است .مجارستان همچنین به دلیل بازداشت پناهجویان و
لیبریا :این کشور با داشتن  45سال سن امید به زندگی
افراد بدون تابعیت ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
در بزرگساالن ،یکی از پایینترین طول عمرها در دنیا را
داراست .وضع حقوق بشر نسبت به شرایط نامناسب در مراکش :این کشور نظامی پادشاهی و بدون انتخابات
زمان حکومت «چارلز تیلور» (که در دادگاه الهه به دلیل دموکراتیک دارد .آزادی بیان ،اجتماع و گردهمایی به شدت
جنایت علیه بشریت محکوم شده) بهبود یافته است .با محدود است .انتقاد از سلطنت ممنوع شده و احکام سنگین
این وجود مشکالت بسیاری وجود دارد؛ از جمله :وضعیت زندان به دنبال دارد .آزادی مطبوعات در معرض گسترهی
اسفناک زندانها ،خشونت گسترده علیه زنان و تقریب ًا  800وسیعی از محدودیتها قرار دارد .مهاجران عموم ًا بازداشت و
هزار لیبریایی که به کشورهای همسایه فرار کردهاند و تبعید میشوند .خشونت علیه زنان به صورت گستردهای وجود
اکنون باید بازگردند.
دارد و مردانی به دلیل اعمال همجنسگرایانه زندانی شدهاند.

مالت :این کشور به دلیل بازداشت مداوم پناهجویان و
مهاجران  -که با قوانین بینالمللی در تناقض است -از
سوی شورای اروپا مورد انتقاد قرار گرفته.
ماالوی :شیوع ایدز یکی از بزرگترین چالشهاست و
امید به زندگی تنها  46سال است .تخمین زده میشود یک
میلیون کودک بر اثر مرگومیر ناشی از ایدز یتیم شدهاند.
حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم به شدت تحتتأثیر فقر
همهجانبه و سرمایهگذاری پلیس قرار دارد.
مالزی :قانون امنیت داخلی به افزایش بازداشت خودسرانه
و گستره وسیعی از سانسور دولتی سازمانهای رسانهای،
روزنامهنگاران مستقل و مخالفان سیاسی منجر شد.
تعداد زیادی مرگ در هنگام بازداشت رخ داده است.
محدودیتهایی که این کشور بر گروههای مذهبی
گوناگون (از جمله تبعیض علیه اقلیت هندیها) تحمیل
کرده ،محکوم شده است .کارگران مهاجر ،پناهجویان و
پناهندگان در معرض بازداشت دستهجمعی قرار گرفتهاند.
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مغولستان :از زمان سقوط اتحاد شوروی ،پیشرفت
چشمگیری در تاسیس دموکراسی پارلمانی و حکومت
قانون رخ داده است .اتهامات شکنجه به شکل گستردهای
وجود دارد .جمعیت قابل توجهی از کودکان خیابانی در
پایتخت زندگی میکنند و در سایر نقاط کشور ،فقر بسیار

شدیدی موج میزند .قاچاق زنان و کودکان عمدت ًا از سوی
مقامات دولتی تکذیب میشود.

 ،1990مورد انتقاد قرار گرفته است .ادعاهای شکنجه وجود
دارد ،اما به ندرت مورد بررسی قرار گرفتهاند .اقلیت روما با
تبعیض روبهرو هستند .قاچاق زنان به اندازهی کافی مورد
توجه دولت قرار نگرفته است.

مقدونیه :این کشور به دلیل نوع رفتارش با مردم اقلیت
روما که تبعیض و شکنجهی گستردهای را متحمل
نامیبیا« :سام نوجوما» 98
میشوند ،از سوی سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار
رییس جمهور سابق به دلیل
گرفته است .درگیری مسلحانه میان نیروهای دولتی و اتهام جنایت علیه بشریت ،از سوی «دادگاه کیفری
قومیت آلبانیاییها نیز رخ میدهد .خشونت علیه زنان بینالمللی» 99در معرض تعقیب قضایی قرار گرفته.
گسترده است و دولت تا حد زیادی قاچاق کودکان را رییس جمهور جدید در پی اجرای بعضی اصالحات است.
نادیده میگیرد .این کشور به شکنجه و بدرفتاری متهم با این وجود ،نقض حقوق بشر در اشکال متداول مثل:
ادعای شکنجه ،خشونت گسترده علیه زنان و دختران و
شده است.
محدودیتهای وسیع در آزادی بیان ،ادامه دارد.
مکزیک :این کشور از چند موضوع حقوق بشری رنج
میبرد؛ از جمله :بدرفتاری و خشونت نظاممند پلیس با نپال :از سال  2008که نظام کشور به دموکراسی تبدیل
زندانیان ،بازداشت خودسرانه ،دادگاههای ناعادالنه ،شد ،اصالحات گوناگونی مطرح شده؛ اما در زمینه تعقیب
کمبود امنیت در ایالتهایی با قتل و جنایات خشن به ناقضان حقوق بشر رژیم گذشته ،پیشرفتهای محدودی
صورت گسترده ،محدودیت بر آزادی بیان و آزار و اذیت صورت گرفته است .طرح اتهامها در مورد خشونت پلیس
روزنامهنگاران ،تهدید و قتل مدافعان حقوق بشر ،تداوم ادامه دارد .هزاران آواره و بیش از  100هزار پناهندهی
بوتانی در این کشور مستقرند .روزنامهنگاران با تهدید و
اذیت و آزار بومیان و خشونت گسترده علیه زنان.
اذیت و آزار روبهرو هستند .زنان و دختران با تبعیض و
موریتانی :برگزاری انتخابات در دسامبر  ،2006به دوران خشونت گسترده مواجهاند.
حکومت نظامی در این جمهوری اسالمی پایان داد.
تاسیس کمیسیون حقوق بشر و وقوع بعضی پیشرفتها نیکاراگوئه :نگرانی اصلی حقوق بشری در نیکاراگوئه،
در وضعیت حقوق بشری این کشور دیده میشود .بازداشت نقض حقوق زنان است .پس از تصویب قوانین مربوطه
زندانیان سیاسی و اتهامات گستردهی شکنجه ،دو نگرانی در سال  ،2006سقط جنین در تمامی شرایط ممنوع شده؛
که این امر انتقادات داخلی و بینالمللی را به خود جلب
عمدهی حقوق بشری است.
کرده است.
موزامبیک :شاخص امید به زندگی در بزرگساالن
 43سال است و فقر کمرشکن ،زندگی بسیاری را نابود نیجر :درگیری مسلحانه میان نیروهای دولتی و گروههای
کرده .موارد دیگر نقض حقوق بشر عبارتند از :قتلهای طارق ، 100عامل اصلی نگرانی حقوق بشر در نیجر است.
غیرقانونی ،بازداشتهای خودسرانه و بازداشت معترضان .این درگیری به مرگ غیرنظامیان بسیار و نیز گزارشهای
بالیای طبیعی به صورت مداوم وجود دارند و معمو ًال دلیل فراوانی از قتلهای غیرقانونی ،منتهی شده است .بازداشت
خودسرانه متناوب ًا گزارش شده و همچنین اظهارات
عمدهی آوارگی افراد است.
محکمی در مورد شکنجه وجود دارد .آزادی بیان در معرض
مولداوی :با وجود برقراری اصالحات قانونی فراوان ،محدودیتهای گستردهای قرار دارد.
نقض حقوق بشر در مولداوی همچنان ادامه دارد .اتهامات
شکنجه به تناوب توسط زندانیان مطرح شده است .زنان نیجریه :با وجود درآمد چشمگیر فروش نفت ،میزان امید
با خطر گستردهی خشونت و سوءاستفاده مواجه هستند .به زندگی در بزرگساالن  47سال است .انتخابات دورهای
مردان ،زنان و کودکان به خارج از کشور قاچاق میشوند .برگزار شده ،اما عموم ًا با خشونت همراه است .با قبایل
ساکن در منطقهی غنی نفتی «دلتای نیجر» بدرفتاری
محدودیت بر آزادی بیان و مطبوعات وجود دارد.
شده و آزار و اذیت میشوند .قتلهای غیرقانونی و شکنجه
مونتهنگرو :این کشور به دلیل ناتوانی در محاکمه کردن متناوب ًا گزارش شده است .روزنامهنگاران با گسترهی
متهمان جنایات جنگی زمان جنگ بالکان در دههی
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وسیعی از محدودیتها و تهدیدها مواجه هستند .خشونت
علیه زنان به صورت گستردهای وجود دارد .همجنسگرایان
زن و مرد با اذیت و آزار و تعقیب کیفری مواجه هستند.
ونزوئال :تظاهرات سیاسی همواره با شگردهای سرکوب
پلیس خشن (که انتقادات بسیاری را برانگیخته) روبهرو
است .امتیازات رئیس جمهور «چاوز» در ونزوئال سوژهی
بحث و مذاکرات متعددی بوده است و پیشنهاد افزایش
اختیارات او ،طی رفراندوم سال  2007پذیرفته نشد.
شکایتها علیه بدرفتاری پلیس و بازداشت خودسرانه،
دائم ًا افزایش مییابد.

هائیتی :پس از دههها ناآرامی سیاسی و درگیری داخلی،
مداخلهی سازمان ملل متحد از سال  2004همراه با بهبود
شرایط امنیتی و تأمین حدی از ثبات سیاسی ،مورد پذیرش
قرار گرفت .با وجود این ،هائیتی همچنان از تحمیل موارد
بسیاری از نقض حقوق بشر رنج میبرد .خشونت علیه زنان
و دختران به صورت گسترده ادامه دارد .آزادی بیان محدود
است .دولت از بررسی کافی در زمینه موارد نقض حقوق
بشر که قب ً
ال رخ داده ،ناتوان است .دسترسی کودکان به
آموزش شدیداً تحتتأثیر فقر قرار دارد و حدود  500هزار
کودک به کالس درس نمیروند.
هلند :بعضی از مقامات محلی هلند به خاطر ناتوانی در
اجرای مناسب سیاستهای ضد تبعیض و ضد نژادپرستی،
مورد انتقاد قرار گرفتهاند .سازمان ملل متحد به دلیل عدم
حمایت کامل هلند از حقوق زنان مهاجر در برابر اثرات
تبعیض ،از این کشور انتقاد کرده داده است.

ویتنام :آزادی بیان و انجمنها در معرض گسترهی
وسیعی از نظارتهای جدی قرار دارد .هرساله احکام مرگ
افراد نسبت ًا زیادی صادر و اجرا میشود .درگیری مسلحانه
بین نیروهای دولتی و اقلیت جامعهی مسلمان شیعه ،به
طور متناوب با مرگ شهروندان غیرنظامی و اتهامات نقض
حقوق بشر همراه است .سایر جوامع اقلیت قومی نیز با یمن :بروز برخوردهای مسلحانه همچنان با اعتراض
تبعیض و اذیت و آزار روبهرو هستند و در بعضی موارد در مدنی در سراسر کشور ادامه دارد .فقر گسترده است و
تالشاند تا به کامبوج پناه برند.
ادعاهای متناوبی دربارهی شکنجه و بدرفتاری وجود
دارد .آزادیهای مدنی اساسی در معرض محدودیتهای
هند :هرچند که اغلب از این کشور به عنوان «بزرگترین
متعددی قرار دارد .گزارشهای زیادی در مورد اینکه
دموکراسی دنیا» یاد میشود و با وجود اینکه رشد اقتصادی
محکومین سیاسی برای مدتی طوالنی زندانی شدهاند،
سریعی را تجربه کرده؛ هند از موضوعات حقوق بشری
مطرح شده .تبعیض علیه زنان و دختران به شکلهای
بسیاری رنج میبرد .بعضی از این موارد بر اثر نابرابری
متعددی (از جمله محدودیت در دسترسی به آموزش
اقتصادی بیش از حد و صدها میلیون نفری است که در
ابتدایی) صورت میگیرد .احکام شالق عموم ًا صادر شده و
زیر خط فقر زندگی میکنند .ریشهی دیگر خشونتها هم
بدون هیچ فرصت فرجامخواهی ،اجرا میشود.
در مذاهب قدیمی و رسوم فرهنگی و سنتی است که علیه
اقلیتهای منزوی شده ،تبعیض روا میدارند .خشونت یونان :این کشور به دلیل رفتاری که با پناهجویان و
علیه زنان به صورت گستردهای ادامه دارد .استفادهی پناهندگان دارد و همچنین با بسیاری از کسانی که پیش
بیش از حد مقامات پلیس از زور و خشونت عادی شده از رد درخواستشان مدت زیادی با شرایط نامساعد در
است .اتهامات شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر در بازداشت هستند ،بارها مورد انتقاد قرار گرفته است .قومیت
ایاالت «جامو و کشمیر» همچنان بدون بررسی باقی مانده روما همچنان با تبعیض و آزار و اذیت روبهرو هستند.
است .وضعیت امنیتی در هند به شدت تحتتأثیر تعداد زیاد قاچاق زنان هم با شدت تمام ادامه دارد.
حمالت تروریستی است .مسلمانان در چندین ایالت هند
در معرض تهدید ،ضرب و شتم و قتل نظاممند قرار دارند.
هندوراس :پلیس به خاطر رفتار ناسالم و بدرفتاری با
زندانیان ،دائم ًا مورد انتقاد قرار گرفته است .تعداد زیادی
از مدافعان حقوق بشر در معرض تهدیدهای خشونتآمیز
قرار گرفتهاند .خشونت علیه زنان به صورت گسترده وجود
دارد و عموم ًا توسط حکومت تأیید نمیشود.
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:ترجمه کلمات و اسامی
1-Belmarsh
2-Prejudice
3-Majoritarian Papulism
4-Convention Against Torture
5-Enhanced Interrogatlon
6-Tourtura del agoa
7-Universal Declaration Of Human
8-szczytno szymany
9- CIA
10-SAFFRON PROTEST
11-TASER
12-Safe Streets / Strong Communities
13- Hate Speech
14- Anna Politkovskaya
15-novaya Gazeta
16-natalia Estemirova
17-Enemies of the internet
18-Khadija Arfoui
19-Xinjiang
20- Nargis
21- Freedom House
22-NLRA
23-Youth Front Movement
24-The All China Federation of trade
unions(Acftu)
25-Falun Gong
26-Janjaweed
27-Genocid
28-Roma
29-Ustache
30-East-Timor
31-Collateral damage
32-Janjaweed
33-Tamil Tiger
34-Nargis
35-Rouge States
36-Persian Gulf War
37-UNSC
38-No fly zone
39-Bushs Doctorine
40-Islamist terrorist
41-Patriot Act
42-Encouragement of Terrorism
43-Dahab
44-Beslan
45-Un peacekeeping
46-Refugees
47-IDP
48-UNHCR
49-Tigringa
50-Pente Costals
51-Xinjiang
52-Rohingya

53-Zomis
54-Roma
55-Sub-Sahara Africa
56-intrnational convention of the Elimination of
all from of Racial Discrimination
57-Front National
58-National prefrence
59-Dalit
60-Un convention on the rights of persons with
Disabilities
61-Lahai
62-Sexual Revolution
63-Ngo Bahia Gay Group
64-Sodomy
65-Peter Tatchal
66-Famale Genital mutilation
67-Million Women Rise
68-Convention on the Elimination of all froms
of Discrimination against women
69-Reservations
70-Honour killings
71-Adultery
72-Lost her honour
73-National criminal Databases
74-Marital Rape
75-Female Genital mutilation
76-Sub-Sahara Africa
77-Dec laration on the Eliminatian of violence
against women
78-Dowry-Related violence
79-Sex slavery
80-Blobal sex-Trafficking
81-The convention on the rights of child
82-Trafficking victims protection Act (TVPA)
83-Bonded labour
84-Peshgi system
85-Lake Katwe
86-Combat suppurt
87-Wiliam Aidridge
88-Hired assassins
89-Karenni army gureeillas
90-Nagorno-Karabakh
91-Pygmy
92-Administrative Detention
93-Haitians
94-Dominco-Haitians
95-Est-Timor
96-UNHCR
97-Wold Health Organization (WLTO)
98-Sam Nujoma
99-International criminal court
100-Tuareg

