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 مقدمه

منظور نزرگماشت چهل و پنجم   ستلگرد نه

رانس تصويب اعالم ة جهتني حقدو  نشدر، فن د

ژوئد   12تدت  21جهتني حقو  نشر از تتريخ 

در شهر ويد ، اتدري ، نرگدزار شدم و  2998

المللي اقوام ندومي در جهدتن آغتز دهة ن  

را جش  گرفت. تصويب اعالم ة وي  و نرنتمدة 

عملي فن رانس جهتني حقو  نشدر توسدا ايد  

                                                                        

. :مشخصت  فتتنشنتسي مأخذ عبتر  است از 

The International Human Rights of Women, Instruments of Change, Edited by Carol Elizabeth 

Lockwood, Daniel Barstow Magraw, Margaret Faith Spring, S. I. Strong, American Bar 

Association, 1998, pp. 362-387. 

جدواد م رفخرايدي مقممه و اعالم ه مزنور توسا آقتي محمم

 نه فترسي نرگردانمه شمه است.

.  اي  مقممه توسا فترن ام. فرچنتك(Karen M. Krchnak) ممير ،

مؤسسة فشورهتي تتزه استقالل يتفتة غرني، رئد س نرنتمدة 

زيسددت، ع ددو فددتنون وفددالي امريزددت و مرفددز حقددو  مح ا

 انتزترا  حقو  اروپتي مرفزي و شرقي، نوشته شمه است.
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روزي فن رانس، نقطة اوج نمتي  فدتر شدبتنه

تمدتم هدمخ خدود را  شمتري نوده فهافراد ني

مصروف اي  فرده نودنم فده حقدو  زندتن در 

چترچوب اسنتد حقو  نشر ملل متحم گنجتندمه 

، مرفدز 2992ن ني شود. از آغتز سدتل و پ  

المللي زنتن، مرفز رهبري جهتني تريبون ن  

المللي نوجواندتن مسد حي زنتن و انجم  ن  

فشدور  218ام ت از مردم  800000متجتوز از 

دريتفت فردنم فه مصرخًا از ستزمتن ملل جهتن 

متحم خواستتر است تده از فن درانس جهدتني 

عنوان پتيگتهي ندراي شنتسدتيي و تسدج ل نه

حقددو  نشددر زنددتن شددمه نودنددم. نرگددزاري 

اي در سرتتسدر دن دت نده نشستهتي مدتهواره

ندر ستزمتنهتي حقو  زنتن فرصت داد تت عالوه

 هتي تشددز التي ندده تددموي ايجددتد شددبزه

 هتي الزم نپردازنم.استراتژي

فن ددرانس جهددتني ندده نسدد تري از ايدد  

ستزمتنهت فرصت داد تدت ندراي اولد   ندتر 

نظرا  و ديمگتههتي خود را اندراز دارندم. 

ويژه، ديوان جهتنِي نقض حقو  نشدِر زندتن نه

فه مرجعي غ ردولتي است، اي  فرصدت را نده 

آم زي را فده زنتن داد تت رفتترهتي خشدونت

نه آنهدت رفتده اسدت، تشدرين فنندم.  نسبت
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هتي اي  ديوان اعالم ة وي  نت عطف نه توص ه

نر اهم ت فتر »در خصوص جرايم عل ده زنتن، 

ف  فردن خشونت عل ده زندتن در جهت ريشه در

رغم نده«. فشتردزنمگي عمومي و خصوصي پت مي

فتم تني اعالم ه در تأي دم دورنمدتي روشد  

المللدي و شر ن  نه ت زنتن در صحنة حقو  ن

نددر جنسدد ت، محزددوم فددردن خشددونتهتي مبتني

فترايي اعالم ه در اجراي اصدول خدود مدورد 

انتقتدهتيي قرار گرفته است. تحقق نرخي از 

هتي اعالم ه در مورد افزاي  همدتهنگي توص ه

فعتل تهتي حقو  نشر در درون س ستم ستزمتن 

ملل متحم و نهبود سطن اجرا و نظتر  اسنتد 

اي از چتلشدهتي آيندمه را نشر، پدترهحقو  

 دهم.تشز ل مي

رغم اي  انتقتدهت، ستزمتن ملل متحم علي

تقويت و حمتيت از حقو  نشر را در اولويدت 

هتي خود قرار داده است. ندت تصدويب نرنتمه

، مجمدد  2998در دسددتمبر  212/13قطعنتمددة 

عمومي سمت فم ستريتي عتلي حقو  نشر را فه 

ويد  توصد ه شدمه ندود،  مشخصًت در اعالم ددة

ايجتد فرد. مجم  عمومي همچند   ندت اعدالم 

عنوان سددتل آغددتزي  دهددة ندده 2991سددتل 
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المللي اقوام نومي گدتمي ديگدر در راه ن  

 هتي اعالم ة وي  نرداشت.عملي فردن توص ه
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 متن سند

 

 كنفرانس جهاني حقوق بشر،

نقد  ممتدتز تقويدت و  نت عنتيت نده

المللدي و عدة ن  ص تنت حقو  نشر در جتم

نددت اغتنددتم از فرصددتي اسددت نتيي فدده 

فن ددرانس حت ددر نددراي انجددتم تحق قددي 

جتنبدده درنددترة نظددتم حقددو  نشددر همه

المللي و ستز وفدتر حمتيدت از حقدو  ن  

نشر، رشم و نتلمآل ارتقدت  سددطن رعتيدت 

اي منصد تنه و متدوازن، گونهاي  حقو  نه

 فراهم آورده است،

فه فل ة حقدو  اي  نت تأي م و تصميق

نشر از شأن و منزلت ذاتي انستن سرچشدمه 

گرفته و اي  انستن است فه مو وع فتنوني 

هتي استسي و در نت جده حقو  نشر و آزادي

گ رنمة اصلي از آنهت ندوده و نتيدم نهره

اي فعددتل در تحقخددق ايدد  حقددو  و گونددهنه

 هت مشترفت فنم،آزادي

تعهخدم خدود در قبدتل  نت تأف دم ندر

و اصول منمرج در منشور ملل متحدم اهماف 

 و اعالم ة جهتني حقو  نشر،

                                                                        

. U.N.Doc. A/CONF.157/23 (1993); 32 I.L.M. 1661. 
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 25تعهم منعزس در متدة  نت تأف م نر

منشور ملل متحم در مورد اقمام مشدترك و 

هدتي جماگتنه، فه طي آن نر توسعة همزتري

المللددي مددؤرر در جهددت پ ددتده فددردن ن  

منشور از جملده  22 اهماف منمرج در متدة

تني نه حقددو  نشدر و احترام و التزام جه

هتي استسي نراي همه افراد نده حدق آزادي

 تأف م شمه است،

مسؤول ت فل ده فشدورهت  نت تأف م نر

در چترچوب منشور ملل متحم نراي توسعه و 

هدتي تشويق احترام نه حقو  نشدر و آزادي

استسي نراي همة افدراد ندمون تبعد ض از 

 لحتظ نژاد، جنس، زنتن و يت مذهب،

مقممدة منشدور ملدل  نهنت عطف توجه 

ويژه نت عزم راسدخ نده تجميدم متحم و نه

م  ت  نت حقو  نشر استسي، شأن و منزلدت 

شددخص انسددتن و نرخددورداري زن و مددرد و 

فشورهت، اعم از فوچك و ندزر،، از حقدو  

 مستوي،

عزم استوار انعزدت   ن ز نت يتدآوري

يتفته در مقممة منشور ملدل متحدم ندراي 

مص بت جنگ، فراهم  نجت  نسلهتي آينمه از

آوردن شددرايطي نددراي نرقددراري عددمالت و 



 

  303 بخش اسناد 

وفتي نه تعهما  نرختسدته از معتهدما  و 

الملل، تنظد م رشدم ستير منتن  حقو  ن  

اجتمتعي و استتنماردهتي نهتر زندمگي در 

تر، رعتيدت شدز بتيي و ع   آزادي گسترده

ستزوفترهتي  حس  همجواري، و است تده از 

ت  پ شددرفتهتي المللددي نددراي ارتقددن  

 اقتصتدي و اجتمتعي فل ة ملل،

فده اعالم دة جهدتني اي  نت تأف م نر

حقو  نشر، فه مورد وفت  و پدذير  فل دة 

نخ  و مبدم  نتشم، الهدتماقوام و ملل مي

حرفت رو نه جلو ملل متحم در جهت معرفدي 

الرعتيه نه شرح منمرج هت و  وانا الزممالك

لمللدي، و ادر اسنتد موجود حقو  نشر ن  

المللدي حقدو  مدمني و ويژه م  ت  ن  نه

المللي حقو  اقتصتدي، س تسي و م  ت  ن  

 رود،شمتر مياجتمتعي و فرهنگي نه

تغ  را  عممة رخ داده در  نتتوجه نه

المللي و خواست همه اقوام نراي صحنة ن  

المللي نر پتية اصدول نرقراري نظتمي ن  

ز جملده مشروحه در منشددور ملدل متحدم، ا

تقويت و تشويق احترام نده حقدو  نشدر و 

هتي استسي نراي همه و احتدرام نده آزادي

اصددل حقددو  مسددتوي و خددودگرداني نددراي 
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ستالري، عمالت، نرانري، ملتهت، صلن، مردم

حزومددت قددتنون، تز رگرايددي، توسددعه، 

 استتنماردهتي نهتر زنمگي و همبستگي،

هتي گونتگون از ش وه نت نگراني عم ق

ض و خشدونت فده همچندتن در سرتتسدر تبع 

 گردد،جهتن نسبت نه زنتن اعمتل مي

فعتل تهتي ملل متحم  فهنت تصميق اي 

نحوي در زم نددة حقددو  نشددر نتيددم ندده

فردگرايتندده در جهددت فددتراتر سددتخت  

هددتي ملددل متحددم در ايدد  زم ندده و اهرم

پ شبرد اهماف احترام جهتني نراي رعتيدت 

المللي تقويت استتنماردهتي حقو  نشر ن  

 شود،

هتي م دتد ن تن ده نت در نظر داشددت 

اي تونس، س  هوزه مصوخب در سه اجال  منطقه

و نددتنزوك و ديددمگتههتي مطروحدده توسددا 

دولتهددت، و نتتوجدده ندده پ شددنهتدهتي 

ستزمتنهتي درون دولتي و غ ردولتي و ن ز 

مطتلعددت  انجددتم شددمه توسددا فترشنتسددتن 

فن رانس  ستزيمستقل در جريتن رونم آمتده

 جهتني حقو  نشر،

اي فده تأف م دوندتره نت استقبتل از

( نر 2998المللي اقوام نومي )در ستل ن  
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المللددي نددراي ت ددم   تعهددم جتمعددة ن  

نرخورداري اي  اقوام از فل ة حقو  نشدر 

هتي استسي و احتدرام نده ارز  و و آزادي

تنوخع فرهنگهت و هويختهتي آنهدت نده عمدل 

 آممه است،

فدده جتمعددة اي  ت پددذير ن ددز ندد

المللي نتيم راههدت و سدتز وفترهدتي ن  

منتسب را نراي از م تن نرداشت  موان  و 

نرخورد نت چتلشهتي فدرار و نددراي تحقدق 

فتمل فل ة حقو  نشر و جلوگ ري از ادامة 

ن ندي نقض حقو  نشر در سرتتسر جهدتن پ  

 نمتيم،

هتي آرمتنهت و واقع ت نت استمماد از

فه فل ة اقوام جهدتن و تمدتم  فنوني عصر

فشورهتي ع و سددتزمتن ملدل متحدم را نده 

تجميم م  ت  نددت حرفدت جهدتني تقويدت و 

هدتي ص تنت از فل دة حقدو  نشدر و آزادي

منظور تأم   نرخورداري فتمدل و استسي نه

 خوانم،فراگ ر از اي  حقو  فرا مي

نددراي نرداشددت   نددت عزمددي اسددتوار

جتمعدة  گتمهتيي تدتزه در ملتدزم سدتخت 

المللي نراي ن ل نه پ شدرفت چشدمگ ر ن  

در تالشهتي معطوف نه حقو  نشر نت م دتعف 
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فردن و اسدتمرار نخشد من نده فوششدهت و 

 المللي،همزتريهت و همبستگي ن  

اعالم ة وي  و نرنتمة عملي فن درانس 

 نمتيم.جهتني حقو  نشر را رسمًت تصويب مي

 

I 

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر نددر 2

زام رسمي فل ة دولتهدت ندراي اي دتي الت

تعهما  خود از جهت گستر  احترام جهدتني 

و رعتيت و حمتيت از فل دة حقدو  نشدر و 

هتي استسي نراي همه طبق منشور ملل آزادي

متحم، ستير اسنتد مرنوط نه حقو  نشدر و 

الملددل تأف ددمي دونددتره دارد. حقددو  ن  

هتي مزنور قتنل سرشت جهتني حقو  و آزادي

ث و ترديددم ن سددت. در ايدد  چددترچوب، نحدد

المللي در زم نة حقدو  تقويت همزتري ن  

منظور تحقق فتمل اهماف ملل متحدم نشر نه

  روري است.

هتي استسدي، حقدو  حقو  نشر و آزادي

متدرزادي فل ة افدراد نشدر، و صد تنت و 

پتسدددماري از آنهدددت نخسدددت   و   دددة 

 دولتهتست.
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. فل ددة ملتهددت از حددقخ خودمختددتري 1

توانندم موجب اي  حق مينرخوردارنم، و نه

آزادانه و ع ت س تسدي خدود را تع د   و 

آزادانه اهماف توسعة اقتصتدي، اجتمدتعي 

 و فرهنگي خود را ترس م و تعق ب نمتينم.

نت عنتيت نه موقع ت ختص ملتهتي تحت 

استعمتر و يت ستير اشزتل سلطة ن گتنه و 

هتني حقدو   يت اشغتل خترجي، فن درانس ج

نشر حق ملتهت را نراي توسل ندده هرگونده 

اقمام مشروع در چترچوب منشور ملل متحدم 

منظور تحقددق حددق غ رقتنددل واگددذاري ندده

خودمختددتري تصددميق نمددوده و ن ددي حددق 

منزلدة نقدض حقدو  نشدر خودمختتري را نه

دانسته و نر اهم خت اجراي مؤرر ايد  حدق 

 گذارد.تأف م مي

نتتوجدده ندده ن تن ددة اصددول حقددو  

الملدل ندت ر نده رواندا دوسدتتنه و ن  

همزتري ن   دولتهت در چترچوب منشور ملل 

عنوان الدذفر نبتيدم ندهمتحم، تأف م فو 

تجويز و يت تشويق هرگونه اقدمامي تلقخدي 

شود فه فالً يت نع ًت نه تجزيه و يت لطمده 

ندده تمتم ددت ار ددي و يددت وحددم  س تسددي 

فشورهتي مستقل خودگرداني منتهي گردد فه 
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تيت اصل حقو  نراندر و خودمختدتري نت رع

ملتهت داراي دولتي هستنم فده از تمدتمي 

مددردم متعلددق ندده سددرزم   خددود، نددمون 

 فننم.گونه تبع ض نمتينمگي ميه چ

. نراي ت م   و نظدتر  ندر اجدراي 8

اسددتتنماردهتي حقددو  نشددر الزم اسددت فدده 

المللي مؤرري نسبت نه ملتهتي تمان ر ن  

گردد و مطتنق نت  تحت اشغتل خترجي اتختذ

الملددل، مالفهددتي حقددو  نشددر و حقددو  ن  

ويژه فنوانس ون ژنو راج  نه حمتيت از نه

 21افراد غ رنظتمي در زمتن جندگ، مصدوب 

و سددتير مقددررا  قتنددل اجددراي  2919او  

حقو  نشردوستتنه، از ايشتن درقبتل نقدض 

عمل حقو  نشر پشت بتني حقدوقي مدؤرر نده

 آيم.

ص تنت1 از فل دة حقدو   . پ شبرد و 

عنوان همف هتي استسي نتيم نهنشر و آزادي

ممتتز ستزمتن ملل متحدم در انطبدت  ندت 

ويژه هددمف واالي اهددماف و اصددول آن، ندده

المللدددي، مدددورد عنتيدددت همزدددتري ن  

گ ددرد. در چددترچوب اهددماف و اصددول قرار

مزنور، ارتقت  و حمتيدت از فل دة حقدو  

را  المللدينشر نگراني نه حق جتمعدة ن  
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دهم. لذا نهتدهدت و سدتزمتنهتي تشز ل مي

تخصخصددي مرنددوط ندده حقددو  نشددر نتيددم 

فعتل تهتي خود را نر پتية اجراي مسدتمر 

المللدي و ن طرفتنة اسنتد حقو  نشدر ن  

 تر ستزنم.همتهنگ

فدالً از سرشدتي جهدتني،  . حقو  نشدر2

غ رقتنددل تقسدد م و نسددته و مددرتبا ندده 

المللدي يزميگر نرخوردارنم. جتمعدة ند  

نتيم نت حقو  نشر نت نگتهي جدتم  و نده 

اي منص تنه و نرانر، و نت مع ترهتي ش وه

واحددم و تأف ددمي يزسددتن نرخددورد فنددم. 

اي هتي ملخي و منطقهفه اهم خت ويژگيدرحتلي

هتي گونتگون تتريخي، فرهنگدي و و پ ش نه

گ رد، دولتهدت مذهبي نتيم مطمن نظر قرار

نظتمهتي س تسي، و   ه دارنم قط  نظر از 

اقتصتدي و فرهنگي خود، فل ة حقو  نشر و 

هددتي استسددي را گسددتر  داده و از آزادي

 آنهت حمتيت فننم.

. فوششهتي ستزمتن ملل متحم در جهت 5

تحقق احترام جهتني و رعتيت حقو  نشدر و 

هتي استسي نراي همه، سهم مهمدي در آزادي

ربت  و رفته الزم ندراي نرقدراري رواندا 

آم ز ندد   ملتهددت و ه و مسددتلمتدوسددتتن
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نهبود شرايا نراي صدلن و امن دت و ن دز 

توسددعة اجتمددتعي و فرهنگددي در چددترچوب 

 منشور ملل متحم، اي ت خواهم فرد.

هتي گسددتر  و حمتيددت از . نرنتمدده7

حقو  نشر نتيم در چترچوب اهماف و اصدول 

الملل هدمايت منشور ملل متحم و حقو  ن  

 گردد.

توسعه و احتدرام نده ستالري، . مردم3

هتي استسي، نه يزدميگر حقو  نشر و آزادي

وانسته و در فندتر هدم قتندل اجرايندم. 

ستالري نر ن تن آزادانه ارادة مدردم مردم

در تع دد   سرنوشددت س تسددي و نظتمهددتي 

س تسي، اقتصدتدي، اجتمدتعي و فرهنگدي و 

هتي جتنبة آنهت در تمتم جنبدهمشترفت همه

در اي  چدترچوب،  زنمگي خود استوار است.

هتي پ شبرد و حمتيت از حقو  نشر و آزادي

المللي نتيم نه استسي در سطوح ملي و ن  

گونده ق دم و شدرطي نحو مطلق و نمون ه چ

المللدي نتيدم از صور  گ رد. جتمعدة ن  

سددتالري، توسددعه و تحزدد م و تعم ددق مردم

هددتي استسدي احترام نه حقو  نشر و آزادي

 عمل آورد.يت نهدر سرتتسر جهتن حمت
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. فن رانس جهتني حقو  نشدر تأف دم 9

يتفتة فنددم فدده فشددورهتي فمتددر توسددعهمي

سدتالري و اصدالحت  پتيبنم نده روندم مردم

اقتصتدي، فه نس تري از آنهت در آفريقدت 

منظور موفق ددت قددرار دارنددم، نتيددم ندده

ستالري و توسدعة اقتصدتدي گذار نه مردمدر

ي نرخدوردار المللاز پشت بتني جتمعة ن  

 گردنم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر تأف دم 20

گونه فه در اعالم دة راجد  فنم فه همتنمي

نه حق توسعه تصرين گرديدمه حددق توسدعه، 

حقي مطلق و غ رقتنل اسقتط و جز  الين زي 

 نتشم.از حقو  نشر استسي مي

گونه فه در اعالم ة راج  نه حدق همتن

ع محوري توسعه آممه است، شخص انستن مو و

 رود.شمتر ميتوسعه نه

نرداري از فل ة حقدو  فه نهرهدرحتلي

گدردد، توسدعه نشر ندت توسدعه تسده ل مي

عنوان دسددتتويزي توانددم نددهن ددتفتگي نمي

نراي تحميم حقو  نشِر مورد پذير  جتمعدة 

 المللي مورد است تده قرار گ رد.ن  

فشورهت نتيم نراي تأم   توسعه و از 

نت يزدميگر م تن نرداشت  م وان  توسدعه 
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المللدي نتيدم همزتري فنندم. جتمعدة ن  

منظور تحقق حدق توسدعه و حدذف مواند  نه

المللددي مددؤرر را توسددعه همزتريهددتي ن  

 تقويت نمتيم.

پ شرفت ديرپدت نده سدوي اجدراي حدق 

توسعه مستلزم وجود س تستهتي توسعة مؤرر 

در سددطن ملددي، و ن ددز روانددا اقتصددتدي 

صدتدي مطلدوب در سدطن عتدالنه و ف تي اقت

 المللي است.ن  

منظور پتسخگويي منصد تنه نده . نه22

زيست نسلهتي حت در ن تزهتي توسعه و مح ا

حق توسددعه نتيددم اجددرا گددردد. و آينددمه،

فنم فه فن رانس جهتني حقو  نشر تصميق مي

هتي سدمخي و تخل ة غ رمجتز مواد و زنتلده

نراي حقدو  خطرنتك تهميم جمي نتلقوخه اي 

شدمتر ر و زنمگي و سالمت همه افدراد نهنش

 رود.مي

در نت جه، فن رانس جهتني حقو  نشدر 

فنم تت نسدبت از فل ة فشورهت درخواست مي

جراي دق دق فنوانسد ون هتي نه تصويب و ا

هددت و موجددود مرنددوط ندده تخل ددة فرآورده

هتي سمخي و خطرنتك اقمام و در جهدت زنتله
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جلددوگ ري از تخل ددة غ رقددتنوني آنهددت 

 همزتري فننم.

هرفس حق دارد از مواهدب پ شدرفتهتي 

منددم شددود. علمددي و فترنردهددتي آن نهره

گدردد فن رانس جهتني حقو  نشر يتدآور مي

شرفتهت، ندهفه پتره ويژه در علدوم اي پ 

زيسددت پزشددزي و ح ددت  و ن ددز تزنولددوژي 

توانددم نددراي سددالمت، منزلددت اطالعددت ، مي

ه انستني و حقو  نشر پ تمدمهتي من دي ند

نتر آورد و لذا نراي ت م   رعتيت فتمدل 

حقو  و منزلت انستني در اي  عرصدة مهدم 

 گردد.المللي را خواستتر ميهمزتري ن  

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 21

فندم تدت فل دة المللي دعو  ميجتمعة ن  

تالشهتي ممز  را نراي فمك نده فتسدت  از 

هتي خترجي فشورهتي درحتل توسعه نتر نمهي

عمل آورد و ندده ايدد  ترت ددب فوشدد  ندده

دولتهتي اي  فشورهت را نراي دست تني نه 

قو  اقتصدتدي، اجتمدتعي و  تحقق فتمدل ح

 فرهنگي مردم خود تزم ل نمتيم.

. الزم است فه دولتهت و ستزمتنهتي 28

المللددي، نددت همزددتري سددتزمتنهتي ن  

غ ردولتي، شرايا مطلوب را در سطوح ملي، 



 

   330 / شمارة بيست و هشتممجلة حقوقي 

للددي نددراي ت ددم   الماي و ن  منطقدده

نرخورداري فتمددل و مدؤرر از حقدو  نشدر 

فراهم ستزنم. در اي  راستت دولتهت نتيم 

فل ة موارد نقض حقو  نشدر و علدل آن، و 

ن ز موان  نر سر راه نرخورداري از ايد  

 ف  نمتينم.حقو  را ريشه

. وجود فقر شميم و گسدترده مدتن  21

از نرخورداري فتمل و مؤرر از حقو  نشدر 

شهمي ف  فدردن گدردد  فتسدت  فدوري و ري

نهتيي اي  فقر نتيم فمتفدتن در سدرلوحة 

المللددي قددرار داشددته اهددماف جتمعددة ن  

 نتشم.

هتي . احترام نه حقو  نشر و آزادي22

گونه تبع ض يزي از قواعم استسي نمون ه چ

المللدي اسدت. محدو نن تدي حقو  نشر ن  

سددري  و همدده جتنبددة فل ددة نمودهددتي 

سدت زي ي و تبع ض نژادي، ن گتنهنژادپرست

و نتشز بتيي مرندوط نده آن، در اولويدت 

المللددي اسددت، و هتي جتمعددة ن  نرنتمدده

دولتهددت نتيددم تددمان ر مددؤرري را نددراي 

مقتنله و مبترزه نت آنهت اتخددتذ فنندم. 

از گروههت، نهتدهت، ستزمتنهتي دولتدي و 

شدود غ ردولتي و افراد مصرخًا درخواسدت مي
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را در جهت همزتري و همتهنگي  تالشهتي خود

نددراي مبددترزه نددت ايدد  م تسددم تشددميم 

 نمتينم.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 25

پ شددرفت حتصددله در لغددو تبعدد ض نددژادي 

المللدي و استقبتل نموده و از جتمعة ن  

فنم تت در اي  نظتم ملل متحم درخواست مي

 رونم همزتري فننم.

 فن رانس جهتني حقو  نشر همچندد   از

آم زي فده ندت هدمف ادامة اعمدتل خشدونت

ندژادي آم ز تبع ضت ع ف جنب  محو مستلمت

 نمتيم.گ رد، ا هتر تأسف ميصور  مي

. اعمدددتل، روشدددهت و رفتترهدددتي 27

تروريستي در فل ة اشزتل و نمودهتي آن و 

اي فشورهت نت قتچت  مواد ن ز رانطة پتره

مخمر فعتل تهتيي نت هدمف ندتنودي حقدو  

ستالري ندوده هتي استسي و مردمادينشر، آز

و موجددب تهميددم تمتم ددت ار ددي و امن ددت 

ربددتتي دولتهددتي قددتنوني فشددورهت و ني

المللي نتيم اقدمامت  گردد. جتمعة ن  مي

هتي الزم را نراي تقويت همزتري در زم نده

 مبترزه نت تروريسم معمول دارد.
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. حقو  نشر زندتن و دختدران جدز  23

م و غ رقتندل تقسد م غ رقتنل انتقتل، تت

رود. مشدترفت شمتر مديحقو  نشر جهتني نه

فتمددل و نرانددر زنددتن در ح ددت  س تسددي، 

ممني، اقتصتدي و اجتمتعي در سطوح ملدي، 

شهاي و ن  منطقه ف  فدردن المللدي، و ري

فل ة اشزتل تبع ض جنسي در سرلوحة اهماف 

 المللي قرار دارنم.جتمعة ن  

 ة اشدزتل نر جنس ت و فلخشونت مبتني

جمله آنهتيي فه فشي جنسي، ازآزار و نهره

المللدي از تعصبت  فرهنگدي و قتچدت  ن  

گ رد، نت شأن و جتيگته ]زنتن[ سرچشمه مي

يم ريشده ستزگترنم و نت ف  شخص انستن نت

گردنم. ن ل نه اي  همف نت اتختذ تمان ر 

المللي در قتنوني، عزم ملي و همزتري ن  

تدي و اجتمددتعي، هتي توسددعة اقتصددعرصدده

هتي آموز  و پرور ، زايمتن ام  و مراقبت

پددذير نهماشددتي و تددأم   اجتمددتعي امزتن

 است.

حقددو  نشددر زنددتن نتيددم نخدد  مزمددل 

هتي حقو  نشر ملل متحم، از جملده فعتل ت

گستر  و اشتعة فل ده اسدنتد حقدو  نشدر 

 مرنوط نه زنتن را تشز ل دهم.
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فن رانس جهتني حقو  نشر از دولتهت، 

الدددمولي و نهتدهدددت، سدددتزمتنهتي ن  

فندم تدت ندر غ ردولتي مصرخًا درخواسدت مي

تالشهتي خود در جهت ص تنت و ترف   حقدو  

 هت ن  زاينم.نشر زنتن و دخترنچه

. نت عنتيت نده اهم دت ارتقدت  و 29

حمتيت حقو  افراد متعلق نده اقل تهدت و 

نق  اي  ارتقت  و حمتيت در ربت  س تسدي 

هتي محددل زنددمگي ايدد  و اجتمددتعي فشددور

افراد، فن درانس جهدتني حقدو  نشدر ندر 

تزل ف فشورهت در جهت ت م   اجراي فتمدل 

هتي استسي و مؤرر فل ه حقو  نشر و آزادي

هدت ندمون توسا افراد وانسدته نده اقل ت

گوندده تبعدد ض و نددت نرخددورداري از ه چ

نرانري فتمل قتنوني در چدترچوب اعالم دة 

تهدتي ملدي، حقو  افراد متعلدق نده اقل 

 نهم.نژادي، مذهبي و زنتني تأف م مي

اشختص وانسدته نده اقل تهدت از حدق 

تمت  از فرهنگ خدود، اندراز و عمدل نده 

مذهب خدود و اسدت تده از زندتن خدود در 

روانا خصوصي و يدت در جتمعده، نده نحدو 

آزاد و نمون مزاحمت و يت هرگونه تبعد ض 

 نرخوردارنم.
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. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندت 10

فرد تأي م نر منزلت ذاتي و نق  منحصر نه

گرايددي اقددوام نددومي در توسددعه و ف ر 

المللدي نسدبت جتمعه، نر تعهم جتمعه ن  

نه رفته اقتصتدي، اجتمتعي و فرهنگي اي  

نرداري آنهت از دستتوردهتي اقوام و نهره

نهم. فشورهت نتيم توسعة پتيمار تأف م مي

ا در مشترفت فتمل و آزاد اقدوام ندومي ر

ويژه در مستئل هتي اجتمتعي، نهفل ة جنبه

حتئز اهم ت نراي آنهدت ت دم   و تدأم   

نمتينم. نتتوجه نه اهم ت تحز م و حمتيت 

از حقو  اقوام نومي و نق  اي  تحزد م و 

حمتيت در ربت  س تسي و اجتمتعي فشورهتي 

محل زنمگي اي  اقوام، فشورهت نتيدم ندت 

  مدؤرر و الملدل اقدمامترعتيت حقو  ن  

همتهنگي در جهت ت م   احترام نده فل دة 

هتي استسي همدة اقدوام حقو  نشر و آزادي

نومي نر پتية نرانري و عمم تبع ض معمول 

هت و هت، فرهنگداشته و ارز  و تنوع هويت

سددتختتر اجتمددتعي مت ددتو  آنهددت را ندده 

 رسم ت نشنتسنم.

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندت 12

نوانس ون حقو  فدودك استقبتل از تصويب ف
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توسا شمتر زيتدي از فشورهت و نتتوجه نه 

شنتستيي حقدو  نشدر فودفدتن در اعالم دة 

جهتني ح ظ ح ت ، ح تنت و پ شرفت فودفتن 

و نرنتمددة عملددي مصددوب همددتي  جهددتني 

 2992فودفتن، نر تصويب جهتني فنوانس ون 

و اجراي مؤرر آن توسا فشدورهتي ع دو از 

ر الزم تقن ندي، طريق اتختذ فل دة تدمان 

اداري و غ ر آن و تخص ص حماف ر امزتنت  

فنم. در فل ة اقدمامت  موجود پتفشتري مي

مرنوط نه فودفتن، عدمم تبعد ض و رعتيدت 

غبطة فتمل آنهت نتيم در ر   همة مالحظت  

قرار گرفته و نه ديدمگتههتي فدودك وقد  

منظور دفتع و حمتيدت الزم گذاشته شود. نه

هت، فودفدتن ه دخترنچدهويژاز فودفتن، نه

سرراهي، اط دتل خ تندتني، فودفدتن تحدت 

فشي اقتصتدي و جنسي، از جمله ندراي نهره

ته ه عزسدهتي مسدتهج ، روسدپ گري و يدت 

فددرو  اع ددت  نددمن، و فودفددتنِ دچددتِر 

هتيي م ل ايمز، اط تل پنتهندمه و ن متري

فتر گرفته شمه در ختنمتن، زنماني و نهني

ن ز فودفتن قرندتني منتقشت  مسلحتنه، و 

هدت، نتيدم گرسنگي و قحطي و سدتير نحران

هتي ملدددي و سدددتز وفترهدددت و نرنتمددده
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المللددي تجه ددز گددردد. همزددتري و ن  

منظور حمتيدت از المللدي ندههمبستگي ن  

اجراي فنوانسد ون مزندور نتيدم ارتقدت  

يتفتدده و حقددو  فددودك نتيددم در سددرلوحة 

فعتل تهددتي گسددترده سددتزمتن ملددل متحددم 

 گ رد. ترة حقو  نشر قراردرن

فن رانس جهدتني حقدو  نشدر همچند   

فندم فده رشدم فتمدل و همتهندگ تأف م مي

شخص ت فودك مستلزم رشم ونمو فودك در يك 

مح ا ختنوادگي ندوده و تحقدق ايد  هدمف 

 طلبم.اي را ميحمتيت گسترده

. جلوگ ري از هرگونه تبع ض نسدبت 11

لول، و نرخدورداري نراندر  نه افدراد مع

هددتي نهددت از فل ددة حقددو  نشددر و آزاديآ

استسي از جمله مشترفت فعدتل معلدوالن در 

هتي زندمگي اجتمدتعي مسدتلزم فل ة جنبده

 توجه ختص است.

. فن رانس جهتني حقو  نشر تأف دم 18

گونه تمتيز، حق فنم فه هرفس، نمون ه چمي

واسددطة زجددر و پنددتهجويي و پنتهنددمگي نه

نتزگشدت  آزار نه فشورهتي ديگر و ن ز حق

نه فشدور متبدوع خدود را دارد. در ايد  

ارتبتط فن رانس نر اهم خت اعالم ة جهدتني 
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مرنوط نه و    2922حقو  نشر، فنوانس ون 

اي پنتهنمگتن و پروتزدل و اسدنتد منطقده

ورزد، و از مرنوط نه آن تأف دم مدي 2957

فشورهتيي فده همچندتن پدذيرا و م زندتن 

ل شددمتر ف  ددري از پنتهنددمگتن در داخدد

سددرزم   خددود نددوده و ن ددز از دفتددر 

فم ستريتي عتلي پنتهنمگتن سدتزمتن ملدل 

اي فدده در ايد  ختطر مستعي جم لهمتحم نه

عمل زم نه مبذول داشته است، قمرداني نده

آورد. فن رانس همچن   از آژانس امماد مي

ستزمتن ملل متحم نراي اسزتن پنتهندمگتن 

فلسددط ني در خددتور نزديددك سپتسددگزاري 

 نم.فمي

فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر تأي ددم 

فنم فه موارد نقض جمي حقدو  نشدر، از مي

جملدده در منتقشددت  مسددلحتنه، در عددماد 

عوامل متعمد و پ چ مة منتهي نه جتنجتيي 

 رود.شمتر ميمردم نه

فن رانس جهتني حقو  نشر اذعتن دارد 

هتي نحران جهتني فه نت عنتيت نه پ چ مگي

ر ملددل متحددم، پنتهنددمگتن و م ددتد منشددو

المللددي و همبسددتگي رنددا ن  اسددنتد ذي

منظور تقسد م ندتر المللي و ن دز ندهن  
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مسؤول ت حل نحدران پنتهندمگتن، پ گ دري 

المللي ندت نرنتمة جتمعي توسا جتمعة ن  

همزتري و همتهنگي فشدورهت و سدتزمتنهتي 

رنا، نت ملحوظ داشت  رستلت فم ستريتي ذي

متحم  دروري عتلي پنتهنمگتن ستزمتن ملل 

است. ايد  نرنتمده نتيدم طدرح و تنظد م 

راهزترهتيي نراي نرخورد نت علل و آردتر 

جتنجتيي پنتهنمگتن و ستير افراد آواره، 

تقويت آمتدگي نراي مدوارد غ رمترقبده و 

هتي وافنشددي، تددأم   حمتيددت و مزتن سددم

مسددتعم  مددؤرر ندده پنتهنددمگتن نددت در 

و گرفت  ن تزهتي ختص زنتن و فودفدتن نظر

مم ، عممتًت از هتي درازحلن ز ن ل نه راه

طريق راه حل اصدلن نتزگشدت محترمتنده و 

ام  پنتهنمگتن نه فشورهتي متبدوع خدود، 

هتيي از قب ل آنچه فه نده حلاز جمله راه

المللدي پنتهندمگتن هدتي ن  تصويب همتي 

نر گ رد. فن رانس جهتني رس مه است را در

ويژه نر ، نهحقو  نشر نر مسؤول ت فشورهت

تعهما  فشورهتي مبم  پنتهندمگتن تأف دم 

 گذارد.مي

در پرتددو نرنتمددة جددتم  مزنددور، 

فن رانس جهتني حقو  نشر نر اهم دت ندذل 
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فتفي از جملده از طريدق سدتزمتنهتي توجه

الدددمولي و نشردوسدددتتنه و يدددتفت  ن  

هتي دراز مم  نسبت نه مستئل مرنوط حلراه

فشدور خدود  نه افراد جتنجت شمه در داخل

از جملدده نتزگشددت داوطلبتندده و امدد  و 

 نهم.توانبخشي آنهت تأف م مي

نتتوجه نه م تد منشور ملدل متحدم و 

اصول حقو  نشردوستتنه، فن درانس جهدتني 

حقو  نشر همچن   نر اهم دت و ن دتز نده 

دوستتنه نسبت نه قرنتن دتن هممردي انستن

فل ة ناليتي طب عي و ن دز فجدتي  سدتختة 

 نمتيم.پتفشتري ميدست نشر 

. تقويددت و حمتيددت از حقددو  نشددر 11

پذير، از افراد وانسته نه گروههتي آسد ب

ف  فردن فل دة جمله فترگران مهتجر، ريشه

اشددزتل تبعدد ض عل دده آنهددت، و تحزدد م و 

اجراي مؤررتر اسنتد حقو  نشر موجدود از 

اهم خت درجة اول نرخوردار اسدت. فشدورهت 

سدطن ملدي، مزل نم تدمان ر فدتفي را در 

هتي آمددوز  و پددرور ، ويژه در زم نددهندده

نهماشت و تأم   اجتمتعي ندراي تقويدت و 

پذير و ت دم   حمتيت از حقو  اشختص آس ب

عالقده نده پ دما فدردن مشترفت افدراد ذي
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حلي نراي مشزال  خود اتخدتذ و تسده ل راه

 نمتينم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر تأي دم 12

هددتي شددميم  تنمتيددم فدده فقددر و محروممي

اجتمتعي مغتير شأن و منزلت انستني نوده 

و آگتهي نهتر از عمق فقدر و علدل آن از 

جمله عللي فه نده مشدزل توسددعه ارتبدتط 

دارد، مسددتلزم نرداشددت  گتمهددتي فددوري 

منظور تدددأم   حقدددو  نشدددر ندددراي نددده

ف  ستخت  فقر و تري  افراد و ريشهتنگمست

محروم ت شدميم اجتمدتعي و ارتقدت  سدطن 

درجددة نرخددورداري از مواهددب پ شددرفت 

نتشم. فشدورهت نتيدم مشدترفت اجتمتعي مي

گ ري در افددراد تنگمسددت در رونددم تصددم م

فننددم، و اجتمددتعي فدده در آن زنددمگي مي

تقويت حقو  نشر و فوش  در جهددت مبدترزه 

 نت فقر شميم، را تسه ل نمتينم.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 15

نتد حقو  نشدر پ شرفت حتصله در تموي  اس

فه رونمي پويت و متحدول اسدت، اسدتقبتل 

هتي نموده و ندر تصدويب جهدتني عهمنتمده

فنم. فل ة فشدورهت حقو  نشر پتفشتري مي

المللي تشويق نه الحت  نه اي  اسنتد ن  
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شدددود گرديدددمه و از آنهدددت خواسدددته مي

االمزتن از توسل نه ق م تحميدم تعهدم حتي

 .در اي  معتهما  خودداري ورزنم

. هرفشددور نتيددم اهرمهددتي ق ددتيي 17

مؤرر را نراي رس مگي نده شدزتيت  و يدت 

ن ني فنم. ندراي تخل ت  از حقو  نشر پ  

تحقق جتم  و عتري از تبع ض حقو  نشدر و 

سدتالري و توسدعة پتيدمار، هتي مردمجريتن

وجود يك دستگته ق دتيي فعدتل، از جملده 

نهتدهدددتي حدددتفظ و مجدددري قدددتنون و 

ويژه محدتفم و فدتنون و ندههت، دادستتني

وفددالي مسددتقل فدده نددت رعتيددت فتمددل 

اسددتتنماردهتي معمددول منددمرج در اسددنتد 

ته نتشدنم، حقو  نشر ن   المللي شزل يتف

الزم و گريزنتپذير است. در اي  چدترچوب، 

دار امدر ق دت و نودجة سدتزمتنهتي عهدمه

دادگستري، نتيم نه خوني تأم   گرديمه و 

تي فني و مدتلي از سطن نتاليي از مستعمته

المللي در اخت دتر آنهدت جتنب جتمعة ن  

گذاشته شود. اي  و   ة ستزمتن ملل متحم 

هتي است فه نراست  اولويتهدت از نرنتمده

منظور ن ددل اي نددهويددژة خددممت  مشددتوره
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فشورهتي ع دو نده يدك دادگسددتري قدوي و 

 مستقل است تده فنم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر انزجتر 13

ويژه از نقض گستردة حقو  نشر ندهخود را 

و تجتوز « ستزي قوميپتك»فشي، در شزل نسل

يتفته نه زنتن در شرايا جنگدي، و ستزمتن

ختنمدتن فوچ دادن جمعدي پنتهندمگتن و ني

دارد، و  م  محزدوم فردن مردم، انراز مي

آم ز گونه رفتترهتي فتجعهنمودن شميم اي 

فوري  نر مجتزا  عتمالن اي  جرايم و توقف

 گذارد.چن   اعمتلي تأف م مي

. فن رانس جهتني حقو  نشر نگراني 19

عم ق خود را از تماوم نقض حقو  نشدر در 

اعتنددتيي ندده تمددتم منددتطق جهددتن و ني

استتنماردهتي منمرج در اسنتد حقو  نشدر 

المللي المللي و حقو  نشردوستتنة ن  ن  

و ن ز از عمم دسترسي قرنتن تن نده طدر  

 فنم.هي فتفي و مؤرر انراز ميدادخوا

فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر عم قددًت 

نگران نقض حقو  نشر در جريدتن منتقشدت  

مسلحتنه و لطمتتي است فه از اي  رهگدذر 

ويژه زنددتن، ندده جمع ددت غ رنظددتمي، ندده

فودفددتن، سددتلخوردگتن و معلددوالن وارد 
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آيم. لذا فن رانس از فل دة فشدورهت و مي

خواهدم فده نه ميطرفهتي منتقشدت  مسدلحت

المللي نه شرح ممون حقو  نشردوستتنة ن  

و سدددتير  2919هتي ژندددو در فنوانسددد ون

الملددل، و ن دز مقررا  و اصول حقدو  ن  

حماقل استتنماردهتي حمتيت از حقو  نشدر 

المللدي تصدرين هتي ن  را فه در عهمنتمه

 گرديمه، فتمالً نه مرحلة اجرا گذارنم.

ر نددر حدق فن رانس جهدتني حقدو  نشد

قرنتن تن نه دريتفت فمدك از سدتزمتنهتي 

نشردوسدددتتنه نددده شدددرح مندددمرج در 

و سدتير اسدنتد  2919فنوانس ونهتي ژندو 

المللي تأف م رنا حقو  نشردوستتنة ن  ذي

موق  گذاشته و دسترسي نمون دغمغده و نده

 گونه فمزهت را درخواست دارد.نه اي 

. فن رانس جهتني حقو  نشر همچن   80

ن ندم در نخشدهتيي از جهدتن فه ميي از ا

اي فدده يتفتهتخل ددت  فددتح  و سددتزمتن

نرداري فتمدل از حقدو  نشدر را ندت نهره

موان  استسي رونرو ستخته همچنتن درحدتل 

وقوع است، اندراز نگراندي فدرده و ايد  

نمتيم. اي  تخل دت  و اعمتل را محزوم مي

نر شزنجه و ديگر رفتترهت يدت موان  عالوه
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رحمتندده، غ رانسددتني يددت تي نيمجتزاتهدد

هتي فددوري و خودسددرانه، ترذيلددي، اعددمام

هت، نتزداشدتهتي غ رقدتنوني، نتپميم شمن

فل ة اشزتل نژادپرستي، تبعد ض ندژادي و 

آپترتتيم، اشغتل خترجي و سلطة ن گتنده، 

هتي ست زي، فقر، گرسنگي و محروم تن گتنه

ديگددر از حقددو  اقتصددتدي، اجتمددتعي و 

 بتيي مددذهبي، تروريسددم، فرهنگددي، نتشددز

تبع ض عل ه زنتن و عمم حتفم ت قتنون را 

 گ رد.نر ميدر

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 82

خواهدم تدت از هرگونده اقدمام فشورهت مي

المللددي و اي فدده نددت حقددو  ن  يزجتنبدده

منشور ملل متحم نتستزگتر ندوده، رواندا 

تجتري ن   فشورهت را دچتر محظور سدتخته 

تمل حقو  نشر منمرج در اعالم دة و تحقق ف

جهددتني حقددو  نشددر و اسددنتد حقددو  نشددر 

ويژه حق نرخورداري فرد را المللي، نهن  

از يك زنمگي نت اسدتتنمارد فددتفي ندراي 

سدددالمت و رفدددته، از جملددده خدددوراك و 

مراقبتهتي پزشزي، مسز  و خممت  اجتمتعي 

سدتزد، خدودداري الزم نت مدتن  روندرو مي

جهتني حقو  نشدر تأي دم ورزنم. فن رانس 
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عنوان اهرمي نراي فنم فه غذا نبتيم نهمي

وارد فردن فشدتر س تسدي مدورد اسدت تده 

 قرار گ رد.

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندر 81

اهم خت ت م   جهدتني، ن طرفتنده ندودن و 

گزينشي نبودن نرخورد نت مستئل حقو  نشر 

 گذارد.تأف م مي

 دم . فن رانس جهتني حقو  نشر تأف88

گوندده فدده در فنددم فدده فشددورهت، همتنمي

اعالم ددة جهددتني حقددو  نشددر و م  ددت  

المللددي حقددو  اقتصددتدي، اجتمددتعي و ن  

فرهنگددي و سددتير اسددنتد حقددو  نشددر 

المللي تصرين گرديمه، مزل نم مراقبت ن  

عمل آورندم فده هدمف آمدوز  و پدرور  نه

هدتي تقويت احترام نه حقو  نشدر و آزادي

 رانس جهتني حقو  نشر نر استسي نتشم. فن

اهم خت قدرار دادن مو دوع حقدو  نشدر در 

هتي آموزشي تأف م نهتده و اجدراي نرنتمه

فنم. آموز  و را از فشورهت درخواست ميآن

پددرور  نتيددم ت ددتهم، رواداري، صددلن و 

روانددا دوسددتتنه ندد   ملتهددت و فل ددة 

گروههددتي نددژادي و مددذهبي را تقويددت و 

عتل تهتي ستزمتن تحز م نخش مه و توسعة ف
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ملل متحم را در پ گ ري اي  اهماف ترغ ب 

نمتيم. لذا، آموز  حقدو  نشدر و توزيد  

اطالعت  صح ن، اعم از نظري و عملي، نقد  

مهمي در پ شبرد حقو  نشر و احتدرام نده 

آن در مورد همة افدراد ندمون توجده نده 

نژاد، جنس ت، زنتن و مذهب اي ت فدرده و 

ستهتي آموزشدي در مشي نتيم در س تاي  خا

المللددي ملحددوظ شددود. سددطوح ملددي و ن  

فن رانس جهتني حقو  نشر توجده دارد فده 

تنگنتهتي امزتنتتي و فمبودهتي سدتزمتني 

توانم دست تني فوري نه اي  اهدماف را مي

 نت مشزل رونرو ستزد.

منظور فمك نه فشورهتي متقت ي . نه81

هتي م تع ي نتيم ندراي فدراهم آوردن تال 

يا نرخورداري هر فرد از حقو  نشدر و شرا

هتي استسي جهتني صدور  پدذيرد. از آزادي

دولتهت، س ستم ستزمتن ملل متحدم و ن دز 

ديگر ستزمتنهتي چنمجتنبه قويًت درخواسدت 

يتفته ندده شددود تددت امزتنددت  تخصدد صمي

هتي منتهددي ندده تنظدد م و تقويددت نرنتمدده

قدددوان   داخلدددي، نهتدهدددتي ملدددي و 

ه را فدده ندده تحزدد م زيرسددتختهتي مرنوطدد

سددتالري، نرگددزاري حزومددت قددتنون و مردم
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هدتي حقدو  انتختنت ، ارتقت  سدطن آگتهي

نشر از طريدق آمدوز ، تعلد م و ترن دت، 

انجتمدم، مشترفت مردمي و جتمعة مدمني مي

 اي افزاي  دهم.طور قتنل مالحظهنه

اي و همزتري هتي خممت  مشتورهنرنتمه

تيم تقويدت فني زير نظر مرفز حقو  نشر ن

تر گدردد تدت شمه و ن ز فدتراتر و شد تف

اي در ن شتر شمن احترام نتوانم نق  عممه

ندده حقددو  نشددر اي ددت فنددم. از فشددورهت 

شود تت مستعمتهتي متلي خود نت خواسته مي

هت را از طريق اعطددتي سدهم ة اي  نرنتمه

ن شتري از نودجة عتدي ستزمتن ملل متحدم 

ندة خدود، و يت از طريق اعتندت  داوطلبت

 ن شتر فننم.

هدتي . اجراي فتمل و مدؤرر فعتل ت82

ستزمتن ملل متحم در جهت تقويت و حمتيدت 

از حقو  نشر نتيم اهم ت ممتدتزي را فده 

منشور ملل متحم نراي حقو  نشر قتئل شمه 

هددتي حقددو  نشددر و آنچدده را فدده فعتل ت

ستزمتن ملل متحم در اجراي رستلت محولده 

فنددم جددتب مياز جتنددب فشددورهتي ع ددو اي

هدتي نتزتتب دهم. نه اي  منظدور، فعتل ت
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نحوي فزاينمه حقو  نشر ملل متحم نتيم نه

 از منتن  و امزتنت  الزم نرخوردار شود.

. فن رانس جهتني حقو  نشر نر نق  85

مهم و ستزنمة نهتدهتي ملي نراي تقويت و 

ويژه ازح ددث حمتيددت از حقددو  نشددر، ندده

مقتمددت   اي آنهددت نددرايجتيگددته مشددتوره

صالح و نق  آنهدت در جبدران تجتوزهدتي ذي

گرفته نه حقو  نشر، و توزي  اطالعت  صور 

و آموز  مستئل مرنوط نه حقو  نشر تأف م 

 گذارد.مي

فن رانس جهتني حقو  نشدر نرپددتيي و 

تقويت نهتدهدتي ملدي را ندت عنتيدت نده 

و « اصول مرنوط نه و ع ت نهتدهدتي ملدي»

گدزين  نهتدري  فشدور ندراي تصميق حق هر

چترچوب نراي پتسخگويي نه ن تزهدتي خدتص 

 فنم. ملي خود، ترغ ب مي

اي نقشي استسي در . ترت بت  منطقه87

فنم. تقويت و حمتيت از حقو  نشر اي ت مي

اي  ترت بت  نتيدم اسدتتنماردهتي حقدو  

نشددر جهددتني و پشددت بتني از آنهددت را، 

گونددة منددمرج در اسددنتد حقددو  نشددر نه

ي، تحز م نخشم. فن رانس جهدتني المللن  

حقو  نشر  م  تأي م تالشهتي فنوني ندراي 
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تحز م ايد  ترت بدت  و افدزاي  فدترايي 

آنهت، نر اهم خت همزدتري ندت فعتل تهدتي 

 ورزد.حقو  نشر ملل متحم پتفشتري مي

فن رانس جهتني حقو  نشر ندر  درور  

توجه نه امزدتن فدراهم سدتخت  ترت بدت  

اي نددراي تقويددت و هاي و زيرمنطقددمنطقدده

حمتيت از حقو  نشر در منتطق فتقدم ايد  

 فنم.ترت بت ، تأف م مي

. فن رانس جهتني حقدو  نشدر نقد  83

مهم سدتزمتنهتي غ ردولتدي را در تقويدت 

فل ة حقو  نشر و فعتل تهتي نشردوسدتتنه 

المللي مورد اي و ن  در سطوح ملي، منطقه

دهدم، و سدهم آنهدت را در تصميق قرار مي

ارتقت  سطن آگتهي مردم از مسددتئل حقدو  

نشر، مميريت تحص لي، آموز  و پدژوه  در 

اي  زم نده و تقويدت و حمتيدت از فل ده 

نهدم. هتي استسي ارج ميحقو  نشر و آزادي

فده مسدؤول ت فن رانس،  م  اذعتن نه اي 

عهدمة فشدورهت اول تنظ م استتنماردهت نه

 قرار دارد، از سهم ستزمتنهتي غ ردولتدي

آورد. در عمل مدديدر اي  رونم قمرداني نه

اي  زم نه، فن رانس جهتني حقو  نشر ندر 

اهم خت ادامة گ تگو و همزتري ن   دولتهت 
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گدذارد. و ستزمتنهتي غ ردولتي تأف دم مي

ستزمتنهتي غ ردولتي و اع تي آنهت فه در 

فننم، زم نة حقو  نشر صم متنه فعتل ت مي

نتخته شمه در هتي شنتيم از حقو  و آزادي

اعالم ة جهتني حقو  نشر و حمتيت قدوان   

هتي داخلي نرخوردار نتشنم. حقو  و آزادي

مزنور نرخالف اهدماف و اصدول ملدل متحدم 

قتنل اجرا ن سدت. سدتزمتنهتي غ ردولتدي 

نتيم نتواننم در چترچوب قوان   داخلي و 

اعالم ة جهتني حقو  نشر آزادانه و ندمون 

حقدو  نشدر خدود مزاحمت نده فعتل تهدتي 

 نپردازنم.

. نددت تأف ددم نددر اهم ددت هددمف، 89

رستني متعهمانه و ن طرفتنه درندترة اطالع

مو ددوعت  حقددو  نشددر و نشردوسددتتنه، 

فن رانس جهتني حقو  نشر، ح ور و مشترفت 

هتي گروهددي را نددت ت ددم   ن شددتر رسددتنه

آزادي و حمتيت آنهت در چدترچوب قدوان   

 فنم.داخلي ترغ ب مي

II 

تقويت هماهنگي دربارة حقوق بشر درون الف. 

 سيستم سازمان ملل متحد
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. فن رانس جهتني حقو  نشر افدزاي  2

همتهنگي در جهت پشت بتني از حقو  نشر و 

هددتي استسددي را در داخددل س سددتم آزادي

نمتيم و ندراي ستزمتن ملل متحم توص ه مي

ن ددل ندده ايدد  هددمف، از فل ددة نهتدهددت، 

ملل متحم فده مؤسست  و ستزمتنهتي تخصصي 

در زم نة حقو  نشر فعتل ت دارندم مصدرخًا 

منظور تحز م، ارتقت  درخواست دارد تت نه

هتي خود و  درور  و فتراتر ستخت  فعتل ت

هدتي غ درالزم، ندت فترياحتراز از دونتره

يزميگر همزتري نمتينم. فن درانس جهدتني 

فنم حقو  نشر همچن   نه دن رفل توص ه مي

بة نهتدهت و ستزمتنهتي فه مقتمت  عتل رت

رنددا سددتزمتن ملددل متحددم در تخصصددي ذي

نشستهتي ستالنة خود  دم  همتهندگ سدتخت  

هتي مشديهتيشتن، ارر س تستهت و خافعتل ت

خود را نر نرخورداري از فل ة حقو  نشدر 

 ارزيتني فننم.

. م تفًت فن رانس جهتني حقو  نشدر، 1

اي و مؤسست  نرجسدتة از ستزمتنهتي منطقه

المللددي اي و ن  عه و مددتلي منطقددهتوسدد

هتي خود مشيهت و خاخواهم تت ارر س تستمي
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را نددر نرخددورداري از فل ددة حقددو  نشددر 

 ارزيتني فننم.

. فن رانس جهتني حقو  نشدر تصدميق 8

فنم فه ستزمتنهت و مؤسست  و نهتدهدتي مي

رنددا ملددل متحددم و ن ددز ديگددر تخصصددي ذي

ر الددمولي مرنوطدده فدده دسددتزمتنهتي ن  

زم نددة حقددو  نشددر فعتل ددت دارنددم، در 

چترچوب رستلت خود نقشي ح تتي در ترويج، 

تصويب و اجراي استتنماردهتي حقدو  نشدر 

اي ت نموده و نتيم دستتوردهتي فن درانس 

جهتني حقو  نشر را در حوزة صددالح ت خدود 

 مورد توجه قرار دهنم.

. فن رانس جهتني حقدو  نشدر قويخدًت 1

همتهنگي نراي ترغ ب  فنم فه تال توص ه مي

و تسه ل، تصويب و الحت  و يدت جتنشد ني 

هدتي حقدو  دولتهت نه معتهدما  و پروتزل

المللي فه نت همف پدذير  جهدتني نشر ن  

در چترچوب س ستم ستزمتن ملدل متحدم نده 

عمل آيم. دن رفل ندت انم، نهتصويب رس مه

انمرفتران امور عهمنتمده، رايزني نت دست

مواند  و يدتفت  راههدتي منظور شنتخت نه

نرطرف فردن آنهت نسدبت نده گشدودن ندتب 

گونده گ تگو نت فشورهتيي فه هنوز نه اي 
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انم، هتي حقو  نشدري ملحدق نشدمهعهمنتمه

 اقمام خواهم فرد.

. فن رانس جهتني حقو  نشر فشدورهت 2

فنم تدت نده حدماقل رسدتنمن را ترغ ب مي

دامنة ق ود تحميم تعهم نسبت نده اسدنتد 

المللي را مورد توجه قدرار نشر ن  حقو  

داده، ق ود مزنور را ندت روشددني و دقدت 

تر تنظد م فدرده، و اطم ندتن هرچه تمدتم

يدك از ايد  ق دود ندت حتصل فننم فه ه چ

رنا معترض نبوده مو وع و همف عهمنتمة ذي

و مرتبًت آنهت را نت همف اسدترداد مدورد 

 نررسي قرار دهنم.

نددت  . فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر5

تصميق  رور  ح ظ همتهنگي نت ف   ت نتالي 

المللي موجود و اجتنتب استتنماردهتي ن  

از افزودن نر حجم اسنتد حقو  نشدر، ندر 

رهنمودهددتي مرنددوط ندده تنظدد م اسددنتد 

المللي جميم منمرج در قطعنتمه شمتره ن  

مجم  عمدومي  2935دستمبر  1مورخ  210/12

نشدر تأف م ورزيمه و از نهتدهدتي حقدو  

خواهم تت هنگتم مطتلعه نراي ملل متحم مي

المللددي جميددم تنظدد م اسددتتنماردهتي ن  

نظر قرار داده، رهنمودهتي مزنور را مطمن
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هتي حقدو  نت ارگتنهدتي تنظد م عهمنتمده

نشري در مورد  رور  تموي  استتنماردهتي 

نوي  رايزندي، و از دن رختنده درخواسدت 

سدنتد فنم تت مطتلعت  فني را در مدورد ا

 جميم پ شنهتدي نه مرحلة اجرا گذارد.

. فن رانس جهتني حقو  نشدر توصد ه 7

صور   درور  مدأموران حقدو  فنم فه درمي

نشر نت همف توزي  اطالعت  و ارائه آموز  

هتي فندي در زم ندة حقدو  و ستير همزتري

رندا، نده نشر نه تقت تي فشورهتي ع و ذي

 اي ستزمتن ملدل متحدم گسد لدفتتر منطقه

 شونم.

المللدي فده نراي فترفنتن اداري ن  

انم، مأمور خممت در مستئل حقو  نشر شدمه

هدتي حقدو  نشدر ترت دب داده نتيم آموز 

 شود.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 3

انعقتد نشستهتي ا طراري فم سد ون حقدو  

عنوان انتزتري م بت استقبتل فرده نشر نه

و نر نررسدي راههدتي ديگدر نرخدورد ندت 

جتوزا  سنگ   حقو  نشر توسا ستزمتنهتي ت

رنددا در س سددتم سددتزمتن ملددل متحددم ذي

 ورزد.پتفشتري مي
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 امكانات

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر نددت 9

نگرانددي از نتهمددتهنگي فزاينددمه ندد   

هتي مرفدز حقدو  نشدر و امزتندت  فعتل ت

انستني، متلي و غ رة موجود نراي انجدتم 

ر داشدت  هتي مزنور، و ندت در نظدفعتل ت

هتي مهدم امزتنت  مورد ن تز نراي نرنتمه

ملددل متحددم، از دن رفددل و مجمدد  عمددومي 

فنم تت نسبت نه افزاي  قتندل درخواست مي

توجه امزتنت  نرنتمة حقو  نشددر از محدل 

هتي عتدي موجود و آينمه ملل متحدم نودجه

عمل آورده و نددراي اقددمامت  فددوري ندده

 دسددت تني ندده امزتنددت  ن شددتر خددترج از

 نودجه مصوب ن ز گتمهتي فوري نردارد.

. در ايدد  چددترچوب نتيددم سددهم 20

اي از نودجة عتدي ندراي پرداخدت فزاينمه

هت و فل ة مخترج متحمله توسا مرفز هزينه

هتي مرندوط نده حقو  نشر، از جمله هزينه

نهتدهتي حقو  نشر ملل متحم، مستق مًت نه 

ص ص يتندم. تدأم   نودجدة  اي  مرفدز تخ

هتي همزتري فندي مرفدز ة فعتل تداوطلبتن

نتيم لزوم اي  افزاي  نودجده را تقويدت 
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فنم. فن رانس جهتني حقو  نشر فشورهت را 

هتي نه هم دتري سدختوتمنمانه ندت صدنمو 

 خوانم.امتني موجود فرامي

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 22

فنم تت نت دن رفل و مجم  عمومي تقت ت مي

نستني، متلي و قرار دادن امزتنت  فتفي ا

غ ره در اخت تر مرفز حقو  نشر، مرفز را 

ندده انجددتم مددؤرر، فترآمددم و سددري  

 هتي خود قتدر ستزنم.فعتل ت

. فن رانس جهتني حقو  نشر نتتوجه 21

نه  رور  حصول اطم نتن از وجود امزتنت  

انسددتني و مددتلي فددتفي نددراي اجددراي 

هدتي هتي حقو  نشدر، حسدب مأموريتفعتل ت

المولي، وفق متدة نهتدهتي ن   ارجتعي از

منشددور ملددل متحددم از دن رفددل و  202

فنم تت ندت فشورهتي ع و مصرخًا درخواست مي

همف متنتسب ستخت  امزتنت  تخص ص يتفتده 

هددتي ندده دن رختندده نددت افددزاي  مأموريت

مشددي روشددني اتخددتذ نمتينددم. محوخلدده، خا

فن رانس جهتني حقو  نشر از دن رفل دعو  

ررسددي نمتيددم آيددت تعددميل فنددم تددت نمي

تشري ت  مرنوط نه گرد  نودجدة نرنتمده، 

موق  و مددؤرر نددراي تددأم   اجددراي ندده
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هتي حقو  نشر محوله توسا فشورهتي فعتل ت

 نتشم يت خ ر.ع و  روري و يت م  م مي

 

 مركز حقوق بشر

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر نده 28

اهم ت تقويت مرفز حقو  نشدر ملدل متحدم 

 رد. گذاتأف م مي

. مرفز حقو  نشر نتيم در همتهندگ 21

ستخت  توجه گسترده نده حقدو  نشدر نقد  

مهمي اي ت فنم. نق  محوري مرفدز زمدتني 

يتنم فدده نتواندم نه نهتري  نحو تحقق مي

نت ديگدر نهتدهدت و مؤسسدت  ملدل متحدم 

فنندمة همزتري نزديك نمتيم. نقد  همتهنگ

مرفز حقو  نشر همچند   از تقويدت مرفدز 

 فنم.شر ن ويورك حزتيت ميحقو  ن

. مرفددز حقددو  نشددر نتيددم ندده 22

انزارهتي فتفي ندراي س سدتم گزارشدگران 

موردي و فشوري، فترشنتستن، گروههتي فتر 

و نهتدهتي تنظ م عهمنتمده مجهدز گدردد. 

هت نتيددم نددراي مالحظددة پ گ ددري توصدد ه

فم س ون حقو  نشر از اولويدت نرخدوردار 

 شود.
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نقدد  . مرفددز حقددو  نشددر نتيددم 25

تري در تقويت و تحز م حقدو  نشدر گسترده

اي ت فنم. اي  نق  از طريق همزدتري ندت 

فشددورهتي ع ددو و توسددا نرنتمدده خددممت  

توانم شدزل هتي فني مياي و همزتريمشتوره

هتي داوطلبتنة گ رد. نه اي  منظور صنمو 

موجود نتيم توسعه يتفته و مميريت آنهدت 

ل دة تر گدردد. فنتيم فدتراتر و همتهندگ

هت نتيم از مقدررا  خشددك و شد تف فعتل ت

هدتي مميريت پروژه پ روي فرده و ارزيتني

منظم نرنتمه و پروژه نتيم متنتونًت صور  

پددذيرد. ندده ايدد  منظددور، نتددتيج ايدد  

رندا ديگدر نتيدم هت و اطالعت  ذيارزيتني

منظمددًت در اخت ددتر گذاشددته شددود. مرفددز 

هتي ويژه نتيم حماقل هرستل يزبتر نشستنه

اطالعت  را نراي شرفت همة فشورهتي ع و و 

هدت ستزمتنهتيي فه مستق مًت در اي  پروژه

 هت فعتل ت دارنم، نرگزار فنم.و نرنتمه

 

سازگار كردن و تقويت تشكيالت حقوق بشر ملل 

 متحد،

از جمله ايجاد كميسارياي عالي حقوق بشر 

 ملل متحد
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. فن رانس جهتني حقو  نشر  درور  27

فردن تشز ال  حقو  نشر ملدل زگترتماوم ست

متحم را ندت ن تزهدتي فعلدي و آتدي نده 

تقويت و حمتيدت از حقدو  نشدر نده شدرح 

مددنعزس در اعالم ددة فنددوني و در چددترچوب 

اي متددوازن و پتيددمار نددراي همددة توسددعه

ويژه نهتدهدتي نمتيم. ندهمردم، تأي م مي

حقو  نشر ملل متحم نتيدم ندر همدتهنگي، 

 خود ن  زاينم. فترايي و اررگذاري

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر نده 23

فنم درهنگتم نررسدي مجم  عمومي توص ه مي

گزار  فن رانس در نشست چهل و هشتم خود، 

در آغتز نررسي مسأله تأسد س فم سدتريتي 

عتلي حقو  نشر نراي تقويدت و حمتيدت از 

 فل ة حقو  نشر را در اولويت قرار دهم.

 

 ب. برابري، شأن و شكيبايي

. نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي 1

 و ساير اشكال ناشكيبايي

. فن رانس جهتني حقو  نشر الغدت  29

ويژه در نژادپرستي و تبع ض نژادي را، نه

اشزتل ستزمتن يتفتة آن م ل آپترتتيدم و 

طلبتنه و يت يت نتشي از ديمگتههتي نرتري
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جماستزي نژادي، و يت اشدزتل و نمودهدتي 

دپرسددتي، در سددرلوحة اهددماف معتصددر نژا

المللددي و نرنتمددة جهددتني در جتمعددة ن  

فنم. نهتدهت و زم نه حقو  نشر قلمماد مي

ستزمتنهتي ملل متحم نتيم تالشهتي خود را 

نراي اجراي نرنتمة عملي مرتبا ندت دهدة 

سوم مبترزه نت نژادپرستي و تبع ض نژادي 

هتي نعدمي مرنوطده تشدميم و و ن ز رستلت

ينم. فن رانس جهتني حقو  نشدر تقويت نمت

المللي قويخًت درخواسدت دارد از جتمعة ن  

صنمو  امتني »نحوي سختوتمنمانه نه تت نه

نرنتمددة دهددة مبددترزه نددت نژادپرسددتي و 

 فمك نمتيم.« تبع ض نژادي

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 10

ف  خواهم تدت ندراي ريشدهفل ة دولتهت مي

نژادپرسدتي،  فردن فل ة اشزتل و نمودهتي

ست زي و يدت نتشدز بتيي مرنوطده، ن گتنه

عنماللزوم از طريق تصويب قوان   منتسب، 

از جمله تمان ر ف  ري و تأس س نهتدهدتي 

هت، اقمام ملي نراي مبترزه نت اي  پميمه

فددوري معمددول و س تسددتهتي جددمي اتخددتذ 

 نمتينم.
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. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 12

راي تع    يدك تصم م فم س ون حقو  نشر ن

گزارشددگر ويددژه درنددترة اشددزتل نددوي  

سدت زي و نژادي، ن گتنهنژادپرستي، تبع ض

فندم. هتي مرنوطده اسدتقبتل مينترواداري

فن رانس جهتني حقو  نشر همچن   از فل ة 

المللي لغدو فنوانس ون ن  »فشورهتي ع و 

درخواسددت « فل ددة اشددزتل تبعدد ض نددژادي

 21وع مدتدة نمتيم تت صمور اعالم ة مو مي

 فنوانس ون را مطمن نظر قرار دهنم.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 11

خواهددم فدده در اجددراي فل ددة دولتهددت مي

المللددي و نددت عنتيددت ندده تعهددما  ن  

رنددا خددود، تددمان ر نظتمهددتي حقددوقي ذي

اي را نراي مبترزه نت نتشدز بتيي شتيسته

ندددر مدددذهب و يدددت و خشدددونتهتي مبتني

آم دز ه رفتترهتي تبع ضاعتقتدا ، از جمل

عل ه زندتن و هتدك حرمدت امدتف  مدذهبي 

معمددول داشددته و حددق هددر شددخص را نددراي 

نرخورداري از آزادي فزر، عق مه، ن تن و 

مذهب نه رسم ت نشنتسم. فن رانس همچند   

از فل ة فشورهت نراي نده اجدرا درآوردن 

اعالم ه لغو فل ة اشزتل نترواداري »مواد 
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« هب و يدت اعتقدتدا نر مذو تبع ض مبتني

 آورد.عمل ميدعو  نه

. فن رانس جهتني حقو  نشر تأف دم 18

دهنمگتن فنم فه فل ة عتمالن و يت اجتزهمي

ستزي قدومي  اعمتل مجرمتنه مرتبا نت پتف

شخصًت از نتنت نقدض حقدو  نشدر مسدؤول و 

المللي نتيم از پتسخگو نوده و جتمعة ن  

 گوندده تددال  ممزدد  نددراي ندده محتفمددهه چ

گوندده جددرايم دريدد  فشددتنمن مسددؤوالن اي 

 نورزد.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 11

خواهم تدت فل ة تدمان ر فل ة فشورهت مي

فوري را، من ردًا و مجتمعًت نراي مبدترزه 

نت پتفستزي قومي و پتيتن نخشدد من سدري  

ندده آن معمددول دارد. قرنتن ددتن جنتيددت  

هولنددتك پتفسددتزي قددومي حددق دارنددم از 

هتي قتنوني منتسب و مؤرر نرخوردار جبران

 شونم.

 

. اشخاص وابستته بته اقليتهتاي ملتي يتا 3

 قومي، مذهبي و زباني

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 12

خواهم فده راههدت و فم س ون حقو  نشر مي
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ستز وفترهدتي تقويدت و حمتيدت مدؤرر از 

هدتي مدذفور حقو  اشختص وانسته نه اقل ت

انسددته ندده در اعالم ددة حقددو  اشددختص و

اقل تهتي ملي يت قومي، مدذهبي و زندتني 

را مددورد نررسددي قددرار دهددم. در ايدد  

چترچوب،فن رانس جهتني حقو  نشر از مرفز 

فنم تت ندده تقت دتي حقو  نشر درخواست مي

عنوان نخشددي از رنددا و نددهدولتهددتي ذي

ستعم  فندي نرنتمة خممت  مشدتوره اي و م

 خود، و نه منظور فمك در رفد  نحرانهدتي

اي فدده هتي نددتلقوهموجددود و يددت و ددع ت

هتي تخصصي شود، آگتهياقل تهت را شتمل مي

درخصوص مستئل اقل تهت و حقو  نشر و ن ز 

پ شگ ري و حل و فصل اختالفت  در اخت دتر 

 قرار دهم.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 15

المللي مصرخًا درخواست فشورهت و جتمعة ن  

لق نه اقل تهتي فنم تت حقو  اشختص متعمي

ملي و يت قدومي، مدذهبي و زندتني را در 

چترچوب اعالم ة حقو  اشدختص وانسدته نده 

اقل تهتي ملي يت قومي، مدذهبي و زندتني 

 تقويت و حمتيت نمتيم.
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. تددمان ر قتنددل اتخددتذ، درصددور  17

اقت ددت ، نتيددم تسدده ل مشددترفت فتمددل 

هتي زنددمگي اقل تهددت را در فل ددة جنبدده

تمددتعي، مددذهبي و س تسددي، اقتصددتدي، اج

فرهنگي و ن ز پ شرفت و توسدعه اقتصدتدي 

 گ رد.فشور خود درنر

 

 

 اقوام بومي

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 13

س ون فرعدي گروه فتر جمع ت هتي نومي فم 

جلددوگ ري از تبعدد ض و حمتيددت اقل تهددت 

نويس اعالم ة مرندوط خواهم تت ته ة پ  مي

تزدهم نه حقو  اقوام نومي را در اجال  يد

 خود نه پتيتن رستنم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 19

فنم فه فم س ون حقو  نشر تجميم و نده مي

روز فردن مأموريت محوله نده گدروه فدتر 

هتي نومي را نه محدض تزم دل ته دة جمع ت

قو  اقدوام پ   نويس اعالم ة مرنوط نده ح

 نومي، در دستور فتر خود قرار دهم.

حقو  نشر همچن   . فن رانس جهتني 80

اي و فنددم فدده خددممت  مشددتورهتوصدد ه مي
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هتي مستعم  فني در چترچوب س سدتم نرنتمه

نحو مطلددوني پتسددخگوي ملددل متحددم ندده

هتي فمك فشدورهت ندوده و فوايدم درخواست

مستق م آن عتيم اقوام نومي خواهدم شدم. 

عالوه، فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه نه

نتمدة تقويدت فنم فه در چترچوب فلي نرمي

ن ني شدمه در فعتل تهتي مرفز نه شرح پ  

اي  سنم، امزتنت  فتفي انسدتني و مدتلي 

 اخت تر مرفز حقو  نشر گذاشته شود.در

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 82

خواهم تت مشترفت فتمدل و آزاد فشورهت مي

هتي فعتل دت اقوام نومي را در فل ة جنبه

م اهم دت ويژه در مستئل واجداجتمتعي، نه

 نراي خودشتن تأم   و ت م   فننم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 81

فنم فه مجم  عمومي ستزمتن ملدل متحدم مي

عنوان آغددتز دهددة را ندده 2991ژانويددة 

المللددي اقددوام نددومي جهددت نرگددزاري ن  

هتي عملي فه نت همزتري خدود ايد  نرنتمه

گ ري خواهم شم، اقوام درنترة آنهت تصم م

م نمتيم. نراي اي  منظور يدك صدنمو  اعال

هم شدم. در  امتني داوطلبتنه افتتتح خوا

هه، نرپدتيي مجمد  دائمدي  چترچوب اي  د
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اقوام نومي در س ستم ستزمتن ملدل متحدم 

 مورد نررسي قرار خواهم گرفت.

 

 كارگرهاي مهاجر

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 88

خواهم تت حمتيت از حقدو  فل ة فشورهت مي

هدتي فل ة فترگرهتي مهتجر و ختنوادهنشر 

 ايشتن را ت م   فننم.

. فن رانس جهتني حقو  نشدر توجده 81

دارد فه ايجتد شرايا تدأم   همدتهنگي و 

ستزگتري ن شدتر ند   فدترگران مهدتجر و 

نق ة مدردم فشددور محدل اقتمدت آنهدت از 

 اي نرخوردار است.اهم ت ويژه

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 82

فندم تدت امزدتن ام دت و عو  ميفشورهت د

المللي حقدو  فل دة تصويب فنوانس ون ن  

هددتي فددترگران مهددتجر و اع ددتي ختنواده

ايشتن را در اسرع وقت ممز  مددورد توجده 

 قرار دهنم.

 

 . وضعيت برابر و حقوق بشر زنان3

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندر 85

نرخورداري فتمل و نرانر زندتن از فل دة 
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ر اولويت قرارگددرفت  ايد  حقو  نشر، و د

همف در نرنتمدة دولتهدت و سدتزمتن ملدل 

ورزد. فن رانس جهتني حقو  متحم تأف م مي

فتمل  مشترفت جذب واهم خت نشر همچن   نر 

منت عدتن  فترگزاران و ن ز عنوان زنتن نه

رونم توسعه پتفشتري فدرده و ندر اهدماف 

مصوب در نرنتمه جتم  عملدي نددراي زندتن 

شرفت پتيمار و منص تنه نه جهت ن ل نه پ 

درنددترة « ريددو»شددرح مددنعزس در اعالم دده 

دستور جلسده  11زيست و توسعه و فصل مح ا

، مصددوب فن ددرانس ملددل متحددم درنددترة 12

زيست و توسعه )ريودوژان رو، نرزيل، مح ا

 ورزد.( تأف م مي2991ژوئ   21تت  8

. و ع ت نرانر و حقو  نشدر زندتن 87

محوري ملل متحدم  نتيم در ر   فعتل تهتي

گذاشته شود. اي  مستئل نتيم توسا فل دة 

نهتدهت و ستز وفترهتي ملل متحم نه نحدو 

ويژه، منظم و قتنونمنمي تعق ب گردد. نده

الزم است نراي افدزاي  همدتهنگي و حرفدت 

سددتزي اهددماف و آرمتنهددتي درجهددت يزي

فم س ون و ع ت زنتن، فم س ون حقو  نشر، 

نتن، صدنمو  فم تة لغدو تبعد ض عل ده ز

توسعة زنتن ملل متحم، نرنتمة توسعه ملل 
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متحم و مؤسست  ديگر ملل متحم، گتمهدتيي 

نرداشددته شددود. در ايدد  رانطدده، نتيددم 

همزتري و همتهنگي ن   مرفز حقو  نشدر و 

 واحم ترقي زنتن تقويت گردد.

ويژه، فن درانس جهدتني حقدو  . نه83

ف  نشر نر اهم خدت فعتل دت در جهددت ريشده

شونت عل ه زنتن در جتمعده و ن دز فردن خ

در زنمگي خصوصي، لغو هرگونه آزار جنسي، 

فشي و قتچت  زنتن و دختران، از ن   نهره

هتي جنسي در امر دادگستري نردن نتنرانري

و امحت  هرگونه نرخورد ن   حقو  زنتن و 

اي رفتترهدتي سدنتي و آرتر زيتنبتر پتره

هدتي روييت عرفي، تعصبت  فرهنگي و زيتده

نهم. فن رانس جهتني حقو  مذهبي تأف م مي

فندم تدت نشر از مجم  عمومي درخواسدت مي

نويس اعالم ة خشونت عل ه زنتن را نده پ  

تصددويب رسددتنمه و از فشددورهت مؤفددمًا 

خواهم تت مطتنق مواد اعالم ه مزنور نت مي

فترنرد خشونت عل ه زندتن مبدترزه فندم. 

ة تجتوز نده حقدو  نشدر زندتن در هنگتمد

منتقشت  مسدلحتنه، نقدض اصدول نن دتدي  

المللي و حقو  نشردوسدتتنه حقو  نشر ن  

رود. فل دة تجدتوزا  از ايد  شمتر مدينه
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يتفته، ويژه قتل، تجدتوز سدتزمتندست، نه

نردگي جنسي، و نترداري اجبتري، وافنشدي 

 طلبم.نس تر منتسب را مي

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندر 89

تبع ض عل ه زنتن اعدم الغت  فل ه اشزتل 

فنددم، از آشددزتر و پنهددتن پتفشددتري مي

ستزمتن ملل متحم نتيدم رسد من نده هدمف 

تصويب گستردة فنوانس ون مرنوط نه امحت  

فل ة اشزتل تبع ض عل ده زندتن تدت سدتل 

توسددا فل دده فشددورهت را ترغ ددب و  1000

تشويق فنم. نراي نرخورد نت الحت  ق دود 

س  ون نتيدم فراوان تحميم تعهم نه فنوان

ن ني گردد. طر  و انزارهتيي تعب ه و پ  

از آن جمله، فم تة لغو تبع ض عل ه زنتن 

نتيم نه نررسي خود در زم نة ق ود تحميم 

تعهددم ندده فنوانسدد ون ادامدده دهددم. از 

گدردد تدت ق دود فشورهت قويخًت درخواست مي

تحميم تعهدمي را فده ندت مو ددوع و هدمف 

يت  نوعي ندهفنوانس ون نتستزگتر نوده و 

المللددي مغددتير نددت حقددو  معتهددما  ن  

 نتشنم، مسترد دارنم.مي

. نهتدهددتي نددت ر عهمنتمدده نتيددم 10

اطالعت  الزم را منتشدر نمدوده تدت زندتن 
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نتواننم در تال  نراي نرخورداري فتمدل و 

نرانر از حقدو  نشدر و عدمم تبعد ض، از 

تري روشهتي اجرايي موجود است تده نه نده

منظور اجدراي چند   ندهعمل آورندم. همنه

مؤررتر تعهم نه نرانري و حقو  نشر زنتن 

آي   فترهدتي جميدمي ن دز نتيدم اتخدتذ 

گردد. فم س ون و ع ت زنتن و فم تة لغدو 

نتن نتيدم ني درندگ امزدتن تبع ض عل ه ز

نرقددراري حددق دادخددواهي از طريددق ته ددة 

پروتزلي اخت تري نده فنوانسد ون امحدت  

ن را مدورد فل ه اشزتل تبع ض عل ده زندت

هتني حقدو   نررسي قرار دهم. فن درانس ج

نشر از تصم م فم س ون حقو  نشر نراي در 

دستور فدتر قدرار دادن تع د   گزارشدگر 

ويددژه درنددترة خشددونت عل دده زنددتن در 

 فنم.پنجتهم   نشست خود استقبتل مي

. فن رانس جهتني حقو  نشر اهم خدت 12

نرخورداري زنتن از ندتالتري  اسدتتنمارد 

اشت ت  و روان در سرتتسدر طدول عمدر نهم

دهددم. در خددود را مددورد تصددميق قددرار مي

چددترچوب فن ددرانس جهددتني حقددو  زنددتن و 

فنوانس ون امحت  فل ه اشزتل تبع ض عل ه 

، 2953زنتن، و ن ز اعالم ة تهدران مددورخ 
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فن رانس جهتني حقو  نشر نرمبنتي نرانري 

ن   زن و مرد، نر حق زنتن نه مراقبتهتي 

ي فددتفي و در دسددتر  و حددماف ر نهماشددت

خددممت  تنظدد م خددتنواده و ن ددز دسترسددي 

نرانر نه امزتنت  تحص لي در فل ة سدطوح 

 ورزد.تأف م مي

. نهتدهددتي نددت ر عهمنتمدده نتيددم 11

و ع ت و حقو  نشر زنتن را ندت اسدت تده 

هت هتي مرنوط نه جنس ت در رايزنياز داده

هتي خود نگنجتننم. فشورهت نتيدم و يتفته

در گزارشددهتي خددود ندده نهتدهددتي نددت ر 

عهمنتمه نه ارائه اطالعت  مرنوط نه و د  

قددتنوني و واقعددي زنددتن تشددويق شددونم. 

نت خشدنودي  فن رانس جهدتني حقدو  نشدر 

شود فه فم س ون حقدو  نشدر در يتدآور مي

 15/2998نشست چهل و نهم خدود، قطعنتمددة 

را نه تصويب رستنمه و  2998متر   3مورخ 

تخته فه گزارشگران و گروههتي ختطرنشتن س

فتر در زم نة حقو  نشدر ن دز نتيدم نده 

انجتم اي  فتر ترغ ب گردنم. واحم ترقدي 

زنتن ن ز نتيم نت همزتري نهتدهتي ديگدر 

ويژه مرفددز حقددو  نشددر ملددل متحددم، ندده

منظور حصدول اطم ندتن از اقمامتتي را نه
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نرخورد منظم فعتل تهتي حقدو  نشدر ملدل 

ض حقو  نشدر زندتن، از متحم نت موارد نق

هتي جنسدي معمدول دارد. جمله سو است تده

هتي آموزشي ندراي فترفندتن حقدو  نرنتمه

نشر ملل متحدم و امدمادهتي نشردوسدتتنه 

جهت فمك نه آنهت نراي شدنتخت و نرخدورد 

نت موارد سو است تده از حقو  نشر ويدژة 

زنتن و اي تي و تيف خدود ندمون تعصدبت  

 شويق گردد.نتشي از جنس ت نتيم ت

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 18

اي و دولتهددددت و سددددتزمتنهتي منطقدددده

خواهم تت راه تني زندتن را المللي مين  

هتي مميريتي و مشترفت ن شتر آنهت نه رده

گ ري تسه ل و نرداشدت  را در رونم تصم م

گتمهتي ن شتري را در داخل دن رختنة ملل 

ن زن متحم نراي انتصتب و ترف د  فترفندت

مطتنق منشور ملدل متحدم تشدويق نمتيدم. 

فن رانس همچن   از ديگر مؤسست  اصدلي و 

خواهددم تددت فرعددي سددتزمتن ملددل متحددم مي

مشترفت زنتن را نت رعتيت شدرايا نراندر 

 ترغ ب فننم.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 11

نرگزاري فن رانس جهتني زنتن در پزد  در 
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م فده نمتيداستقبتل و تأف م مي 2992ستل 

حقددو  نشددر زنددتن نتيددم نخدد  مهمددي از 

هتي ايد  فن درانس را ندت رعتيدت رايزني

اولويت مبتحث نرانري، توسدعه و صدلن در 

 فن رانس جهتني زنتن تشز ل دهم.

 

 . حقوق كودك3

. فن رانس جهتني حقو  نشر نر اصل 12

تأف م ورزيمه و در اي  « اولويت فودفتن»

اي قدهارتبتط نر اهم ت تالشهتي استسي منط

ويژه مسددتعي صددنمو  المللددي، نددهو ن  

ستزمتن فودفتن ملل متحم ندراي نهتدينده 

فردن احترام نه حقو  فودك ندراي ادامدة 

ح ت ، ح دتنت، رشدم و مشدترفت پتفشدتري 

 نمتيم.مي

. نددراي ن ددل ندده تصددويب جهددتني 15

و ام دتي  2992فنوانس ون حقو  فودك تدت 

نت گستردة اعالم ة جهتني ادامة ح ت ، ح ت

و رشددم فودفددتن و نرنتمدده عملددي مصددوب 

اجالس ة جهتني فودفتن، و ن ز اجراي مؤرر 

ختذ گدردد.  آنهت، تمان ر مقت ي نتيم ات

فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از فشددورهت 

خواهم تت ق ود تحميم تعهمي را فه ندت مي
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مو وع و همف فنوانس ون حقو  فودك و يدت 

المللددي مغددتير نددت حقددو  معتهددما  ن  

 شم، مسترد نمتينم.نتمي

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 17

خواهم تت ندت اسدت تده از فل ه ملتهت مي

المللي تمان ري را در حدم هتي ن  همزتري

اعالي امزتنت  خود نراي ن دل نده اهدماف 

نرنتمة عملي اجالس ة جهتني اتختذ فنندم. 

فندم تدت فن رانس از فشورهت درخواسدت مي

هتي در نرنتمده فنوانس ون حقو  فدودك را

فترگ ري عملي ملي خود نگنجتننم. ندت نده

المللدي نرنتمة عملي ملي و فوششدهتي ن  

نتيم نه تقل ل آمتر مر، و م ر ندوزادان 

و فودفتن، فته  سو تغذيه و نرخ ن سوادي 

و تأم   آب آشتم مني نهماشتي و تحصد ال  

اي داده شددود. انتددمايي، اولويددت ويددژه

حسب  رور  نتيم ندت هتي عملي ملي نرنتمه

همف مبترزه نت نحرانهتي ويرانگدر نتشدي 

از مصتئب طب عددي و منتقشدت  مسدلخحتنه و 

ن ز مشزل حتد فودفدتن محدروم و گرفتدتر 

 فقر شميم تنظ م گردد.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 13

خواهم تت ندت نرخدورداري فل ة فشورهت مي
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المللي نده رفد  مشدزل هتي ن  از همزتري

العدتده دفتن مبتال نده شدرايا فو حتد فو

فشددي و سددخت اهتمددتم ورزنددم. نددت نهره

سو اسددت تده از فودفددتن نتيددم ندده نحددو 

فعتلي، از جمله از طريق نرخورد نت علدل 

هتي آن، مبددترزه گددردد. در ايدد  و ريشدده

م تن  رور  دارد نراي جلوگ ري از فشدت  

نوزادان دختر، فتر اجبتري فودفتن، فرو  

ي ندمن آنهدت، روسدپ گري فودفتن و اع دت

فودفتن، ته ة عزسهتي مستهج  از فودفدتن 

و ن ز ستير اشزتل سو اسدت تده جنسدي از 

 فودك تمان ر مؤرري اتختذ گردد.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 19

فل ة تمان ر متخدذه توسدا سدتزمتن ملدل 

متحددم و سددتزمتنهتي تخصصددي آن در جهددت 

ت م   حمتيت و ارتقت  مدؤرر حقدو  نشدر 

آورد. عمل مدديهت، حمتيددت نددهدخترنچدده

فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از فشددورهت 

خواهم تت قدوان   و مقدررا  و آداب و مي

رسددومي را فدده ندده تبعدد ض و لطمدده ندده 

گدردد، لغدو و نسدخ هت منتهدي ميدخترنچه

 نمتينم.
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. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 20

هتي اي درخصوص ش وهپ شنهتد انجتم مطتلعه

متيدددت از فودفدددتن در زمدددتن نهبدددود ح

هتي مسلخحتنه تحت نظر دن رفل قويخًت درگ ري

رستني فنم. نراي پشت بتني و فمكحمتيت مي

نهتر نه فودفتن در مندتطق جنگدي اجدراي 

دوسدتتنه و اتخدتذ تدمان ر مالفهتي انستن

شتيسته  روري است. اي  تمان ر حمتيت از 

فودفتن در نرانر فترنرد مطلق فل ه جندگ 

نر هتي  م ن ر را درويژه م  رهت، نهافزا

هتي نعددمي و گ ددرد.  ددرور  رسدد مگيمي

ديمه از جندگ توانبخشي نه فودفدتن آسد ب

نتيددم فددورًا مددورد توجدده قددرار گ ددرد. 

خواهم تت فن رانس از فم تة حقو  فودك مي

مو ددوع افددزاي  حددماقل سدد  اسددتخمام در 

ن روهتي نظدتمي را مدورد مطتلعده قدرار 

 دهم.

رانس جهتني حقو  نشر توصد ه . فن 22

فنم فه مستئل مرنوط نده حقددو  نشدر و مي

و   فودفتن منظمًت توسا فل ة ستزمتنهت و 

رنا س ستم ستزمتن ملل متحم و نتزوهتي ذي

ن ز از جتنب نهتدهتي نظترتي سدتزمتنهتي 



 

  333 بخش اسناد 

هتي خدود مدورد تخصصي در چترچوب مسؤول ت

 نتزن ني و نظتر  واق  شونم.

ني حقو  نشر نه نق  . فن رانس جهت21

مهمي فه ستزمتنهتي غ ردولتدي در اجدراي 

ويژه مؤرر فل ة اسدنتد حقدو  نشدر و نده

اندم، فنوانس ون حقدو  فدودك اي دت فرده

 نمتيم.اذعتن مي

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 28

ويژه نت عنتيت نده اسدتقبتل فنم فه نهمي

اي فه در جهت تصويب فنوانس ون و ستنقهني

عمل آمدمه م نعمي گزارشهتي ملدي ندهتسل 

است، نه فم ته حقو  فدودك، نددت همزدتري 

مرفز حقو  نشر، اي  تواندتيي داده شدود 

تت سريعًت و نه نحو مؤرر نه مسؤول ت خود 

 عمل نمتيم.

 

 

 

 . آزادي از شكنجه3

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 21

تصددويب فنوانسدد ون مندد  شددزنجه و ديگددر 

ي ن رحمتندده، رفتترهددت يددت مجتزاتهددت

غ رانستني يت ترذيلدي توسدا نسد تري از 
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فشددورهتي ع ددو اسددتقبتل نمددوده و ديگددر 

فشورهتي ع و را نه تصويب سدري  آن فدرا 

 خوانم.مي

. فن رانس جهتني حقو  نشر تأف دم 22

تري  فنددم فدده شددزنجه يزددي از فريددهمي

حرمتي نه منزلت انسدتني اسدت هتي نيجلوه

انتيي شزنجه فه نتنودي شأن و لطمه نه تو

شمگتن را نراي ادامة زنمگي و فعتل تهتي 

 خود در پي خواهم داشت.

. فن رانس جهتني حقو  نشر تصدميق 25

نمتيم فه طبق قوان   حقو  نشر و حقو  مي

المللي، آزادي از شدزنجه نشردوستتنة ن  

از جمله حقوقي است فه نتيم تحت هرگونده 

هدتي شرايطي، از جمله در مواقد  نتآرامي

المللدي و يدت منتقشدت  داخلي و يدت ن  

 مسلخحتنه محترم شنتخته شود.

. لذا فن رانس جهتني حقو  نشر از 27

خواهم تت فورًا نده توسدل فل ة فشورهت مي

نه شزنجه ختتمه داده و نت اجددراي فتمدل 

اعالم ددده جهدددتني حقدددو  نشدددر و ن دددز 

صور  ن دتز  فنوانس ونهتي مرنوطده و در 

د، اي  م سمه را تقويت ستز وفترهتي موجو

ف  سددتزنم. فن ددرانس نددراي هم شدده ريشدده
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خواهم جهتني حقو  نشر از فل ة فشورهت مي

تت نت گزارشدگر ويدژة مسدأله شدزنجه در 

 اجراي مسؤول ت وي همزتري نمتينم.

منظور ت م   احترام جهددتني و . نه23

اجراي مؤرر اصول اخال  پزشزي مرندوط نده 

زشدزتن، ويژه پنق  فترفنتن نهماشتي، نده

الزم است فده ندده حمتيدت از زندمان تن و 

شمگتن در نراندر شدزنجه و ديگدر نتزداشت

رحمتندده، رفتترهددت يددت مجتزاتهددتي ني

غ رانستني يت ترذيلي مصوب مجمد  عمدومي 

 ملل متحم، توجه ختص معطوف گردد.

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندر 29

اهم خت اقدمامت  ن شدتر در چدترچوب ملدل 

يتري رستني نده قرنتن دتن منظور متحم نه

شزنجه و تأم   جبرانهدتي مدؤررتر ندراي 

توانبخشددي جسددمتني، روانددي و اجتمددتعي 

ورزد. در اي  م تن نتيدم ايشتن تأف م مي

نه فراهم ستخت  امزتنت  الزم ندراي ن دل 

نه اي  هدمف، از جملده از طريدق اعطدتي 

فمزهتي ا تفي نه صنمو  داوطلبتندة ملدل 

زنجه اولويدت خدتص متحم نراي قرنتن تن ش

 داده شود.
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. فشددورهت نتيددم قددوان ني را فدده 50

نراي عتمالن تجتوزا  سنگ   نه حقو  نشدر 

م ل شزنجه مصون ت قتئل شمه، ملغي ستخته 

گوندده جددرايم زم نددة و نددت تعق ددب اي 

 مستحزمي نراي حزومت قتنون فراهم ستزنم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر تأف دم 52

ف  فدردن وف نه ريشهفنم فه تالشهتي معطمي

شددزنجه نتيددم در وهلدده نخسددت نددر جنبدده 

نتزدارنمگي آن متمرفز گردد. لذا تصدويب 

فوري پروتزل اخت تري ندراي ان دمتم نده 

فنوانس ون من  شزنجه و ديگر رفتترهت يت 

مجتزاتهددتي ن رحمتندده، غ رانسددتني يددت 

منظور نرقدراري يدك س سدتم ترذيلي را نه

م نتزديمهتي نظترتي نتزدارنمه نراي انجت

 فنم.منظم از نتزداشتگتههت درخواست مي

 

 ناپديد شدنهاي اجباري

. فن رانس جهتني حقدو  نشدر، ندت 51

استقبتل از تصويب اعالم ة حمتيت از فل ة 

اشختص در نرانر نتپميمشمن اجبتري توسدا 

خواهم تت مجم  عمومي، از فل ه فشورهت مي

تمان ر مدؤرر تقن ندي، اداري، ق دتيي و 

منظور جلوگ ري، پتيتن نخش من را نه غ ره
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و مجتزا  اعمدتل منتهدي نده نتپميمشدمن 

اجبددتري افددراد اتخددتذ فننددم. فن ددرانس 

فندم فده فل دة جهتني حقو  نشر تصميق مي

فشورهت تحت هرگونده شدرايا مزل ندم فده 

هرگته شواهم و قراي  نر وقوع يدك مدورد 

نتپميم شدمن اجبدتري در سدرزم   متبدوع 

، ندده انجددتم تحق قددت  آنهددت داللددت فنددم

مبتدر  ورزيمه و در صور  ربدو  ادعتهدت 

 مرتزبتن آن را تحت تعق ب قرار دهنم.

 

 . حقوق اشخاص معلول3

. فن رانس جهتني حقو  نشر تأف دم 58

هدتي فنم فه فل دة حقدو  نشدر و آزاديمي

استسي جنبه عدتم و مطلدق داشددته و لدذا 

گونه ق م و شدرطي اشددختص داراي نمون ه چ

گ درد. همده افدراد  ت را درندر ميمعلول

آينم و از حقو  مسدتوي نرانر نه دن ت مي

ح ددت  و رفددته، تحصدد ال  و فددتر، زنددمگي 

هتي مستقل و مشترفت فعتل در فل دة جنبده

زنمگي اجتمتعي نرخوردارنم. لذا هرگونده 

تبعدد ض مسددتق م و يددت ديگددر رفتترهددتي 

مورد شخص معلدول نقدض آم ز من ي درتبع ض

شددمتر عددم از زن و مددرد، نهحقددو  او، ا
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رود. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از مددي

خواهم فه در صور   رور  ندراي دولتهت مي

تأم   دسترسي معلوالن نه حقو  يتد شمه و 

ن ز ستير حقو ، نده تصدويب و يدت اصدالح 

 قوان   موجود اهتمتم ورزنم.

جت مزتن افراد معلول است، و . همه51

ز طريدق حدذف اي  افراد نتيم نتوانندم ا

فل ددة مواندد  تحم لددي، اعددم از مواندد  

ف زيزي، متلي، اجتمتعي و يت رواندي فده 

مشترفت فتمل آنهت را در اجتمددتع مند  و 

فنددم، از فرصددتي نرانددر يددت محددمود مي

 منم شونم.نهره

. نت يتدآوري نرنتمة عملي جهدتني 52

مرنوط نه معلوالن مصوب اجال  سددي و ه دتم 

ني حقو  نشر از مجم  عمومي، فن رانس جهت

مجم  عمومي و شوراي اقتصتدي و اجتمدتعي 

نويس مقررا  استتنمارد نت ر خواهم پ  مي

نه نرانرستزي فرصتهت نراي معلوالن را در 

ندده تصددويب  2998نشسددتهتي خددود در سددتل 

 رستننم.

 

 ج. همكاري، توسعه و تقويت حقوق بشر
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. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 55

المللدي امت  ملدي و ن  فنم فه نه اقممي

در جهدددت تشدددويق و نهتدينددده سدددتخت  

شر اولويدت مردم ستالري، توسعه و حقدو  ن

 داده شود.

. نه تمان ر و اقمامت  معطوف نده 57

تقويت و تحز م نهتدهتي حقو  نشر، تعم ق 

گرا و حمتيت از گروههتي جتمعة ممني ف ر 

پذير، نتيم اهم ت ويدژه داده شدود. آس ب

وب، ادامة همزدتري در پتسدخ در اي  چترچ

نه تقت تي دولتهت نراي انجتم انتختندت  

آزاد و عتدالندده، از جملدده همزددتري در 

هتي حقدددو  نشدددري انتختندددت  و جنبددده

رستني عمومي درندترة آن، از اهم دت اطالع

ختص نرخوردار است. فمك نه تحز م حزومدت 

قتنون، تقويت آزادي ن تن و اجراي عمالت 

قعي و مدؤرر مدردم در و تسه ل مشترفت وا

گ ري ن ز نه همتن اندمازه رونمهتي تصم م

 اهم ت دارد.

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندر 53

اي مدؤرر و  رور  اجدراي خدممت  مشدتوره

همزتريهتي فندي توسدا مرفدز حقدو  نشدر 

گذارد. مرفز نتيم حسب درخواسدت تأف م مي
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در نرخي از مستئل ختص حقو  نشر از جمله 

ارشدهتي مو دوع معتهدما  نراي تنظد م گز

حقو  نشر و ن ز اجراي نرنتمه عملي جتم  

و منسجم نراي تقويت و حمتيت حقو  نشدر، 

نه فشورهت فمك نمتيدم. تقويدت نهتدهدتي 

ستالري، حمتيت حقدوقي از حقو  نشر و مردم

موز  فترفندتن و سدتيري ،  حقو  نشدر، آ

هتي تحصدد لي گسددترده و اطالعددت  نرنتمدده

ق احترام نه حقو  نشر عمومي نت همف تعم 

عنوان نخشددي از ايدد  نتيددم همگددي ندده

 هت ارائه گردد.نرنتمه

. فن رانس جهتني حقو  نشدر قويخدًت 59

منظور فمك نه فشدورهت فنم فه نهتوص ه مي

در امر ستخت و تحز م ستز وفترهتي فدتفي 

ملي اررگذار نر رعتيت فتمل حقو  نشدر و 

قتنون، نرنتمدة جدتمعي در  تأم   حزومت 

حم پي ريدزي داخل س ستم سدتزمتن ملدل مت

گردد. اي  نرنتمه نت همتهنگي مرفز حقو  

نشر نتيم نتوانم نده درخواسدت دولتهدتي 

عالقه، فمزهتي فندي و مدتلي منتسدب را ذي

نددراي اصددالح تأس سددت  ف  ددري و اصددالحي، 

تعلدد م و آمددوز  حقوقددمانتن، ق ددت  و 

ن روهتي امن تي فعتل در حوزة حقو  نشدر 
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هتي ديگر فعتل تي مرنوط نه حس  هو محمود

هدتي ملدي اجراي قتنون در اخت دتر پروژه

قرار دهم. نرنتمة مزنور نتيم در اجدراي 

هتي عملي نراي تقويت و حمتيدت از نرنتمه

 حقو  نشر نه فشورهت مستعم  نمتيم.

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 70

فندم دن رفل ستزمتن ملل متحم درخواست مي

هدتي ي درنرگ رندمه جتيگزي تت پ شنهتدهت

تأس س، ستخت، تغ  را  عمل تتي و تدأم   

متلي نرنتمة پ شنهتد شدمه را نده مجمد  

 عمومي ستزمتن ملل متحم ارائه دهم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 72

فنم فه هر فشدور مطلون دت تنظد م يدك مي

نرنتمة عملي ملي را فه طدي آن اقدمامت  

حقو  نشر احصدت  منتهي نه تقويت و تحز م

 شمه است، مورد توجه قرار دهم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر تأف دم 71

نمتيم فه حق عتم و غ رقتندل واگدذاري مي

مرنوط  گونة مصرخح در اعالم ةنه توسعه، نه

نه حق توسعه، نتيم اجرا و محقدق گدردد. 

در اي  خصوص، فن رانس جهتني حقدو  نشدر 

توسدا از تع    يدك گدروه فدتر مو دوعي 

فم س ون حقدو  نشدر در ارتبدتط ندت حدق 
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نمتيم فه گروه توسعه استقبتل و تأف م مي

فتر نت رايزني و همزتري ديگر نهتدهدت و 

فددترگزاران س سددتم سددتزمتن ملددل متحددم، 

منظور نررسي سري  مجم  عمدومي درنگ نهني

ستزمتن ملل متحم، نه تنظ م تمان ر جتم  

جدرا و منظور نرداشت  موان  او مؤرري نه

تحقق اعالم ة حق توسعه و توص ة راههدت و 

انزارهتي شتيسته درجهت تحقق حدق توسدعه 

 توسا فل ة فشورهت اهتمتم ورزد.

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 78

فنم فه ندراي سدتزمتنهتي غ ردولتدي و مي

مردمي فعتل در توسدعه و يدت حقدو  نشدر 

امزتن اي تي نقشي استسي در سطوح ملدي و 

مللي نراي نحث، فعتل ت و اجراي حق الن  

توسددعه، نددت همزددتري دولتهددت، در فل دده 

 رنا همزتري توسعه فراهم شود.هتي ذيجنبه

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 71

صالح فل ه دولتهت، ستزمتنهت و نهتدهتي ذي

يتفته فنم تت امزتندت  تخصد صدرخواست مي

نراي ستخت نظتمت  حقوقي توانت نه حمتيت 

قو  نشر و ن ز نن تدهتي ملدي فعدتل از ح

اي در اي  زم نه را نه نحو قتندل مالحظده

پردازان عرصدة همزدتري افزاي  دهنم. نق 
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توسعه نتيم ارتبتط متقتنل ند   توسدعه، 

سددتالري و حقددو  نشددر را مطمددن نظددر مردم

داشته نتشدنم. همزدتري نتيدم ندر پتيدة 

گ تگو و ش تف ت استوار نتشدم. فن درانس 

  نشر همچند   فشدورهت را نده جهتني حقو

هتي جددتم ، از جملدده نرپددتيي نرنتمدده

نتنزهتي اطالعتتي و ترن ت فترفنتن داراي 

تخصص در زم ندة تقويدت حزومدت قدتنون و 

 خوانم.ستالر فرا مينهتدهتي مردم

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر 72

فم س ون حقو  نشر را، نت همزتري فم تدة 

گدي، نده حقو  اقتصتدي، اجتمدتعي و فرهن

ادامة نررسي پروتزلهتي اخت تري من م نه 

المللي حقو  اقتصتدي، اجتمتعي م  ت  ن  

 فنم.و فرهنگي تشويق مي

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 75

منظور تقويدت و يددت نرپدتيي فنم فه نهمي

اي ندراي تعم دق و حمتيدت ترت بت  منطقه

اي هتي خممت  مشتورهحقو  نشر تحت نرنتمه

مك فندي مرفدز حقدو  نشدر، امزتندت  و ف

ن شتري در اخت تر قدرار گ درد. فشدورهت 

همافي چدون ترغ ب مي گردندم تدت ندراي ا

اي، اي و زيرمنطقهتأس س فترگتههتي منطقه
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سم نترهت و مبتدلة اطالعت  نت همف تحز م 

اي ندراي تقويدت و حمتيدت ترت بت  منطقه

حقو  نشر مطتنق نت استتنماردهتي فراگ ر 

نشر نه شرح منعزس در اسددنتد حقدو   حقو 

 المللي استمماد فننم.نشر ن  

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 77

فل ة اقدمامت  ملدل متحدم و سدتزمتنهتي 

رنا آن در جهت ت دم   تقويدت و تخصصي ذي

هتي تجتري، نده حمتيت مؤرر حقو  اتحتديه

المللددي حقددو  شددرح مصددرخح در م  ددت  ن  

هنگددي و ديگددر اقتصددتدي، اجتمددتعي و فر

رنا پشت بتني و فل ه المللي ذياسنتد ن  

فشددورهت را ندده رعتيددت فتمددل تعهددما  

المللددي خددود در ايدد  زم ندده دعددو  ن  

 فنم. مي

 

 د. آموزش حقوق بشر

. فن رانس جهتني حقو  نشر آمدوز  73

حقو  نشر، تعل مت  و اطالعدت  عمدومي را 

نراي تقويت و تحقق روانا رتنت و همتهنگ 

جوام  و ن ز تعم دق درك متقتندل از ن   

 دانم.شز بتيي و صلن  روري مي
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ف  فدردن . فشورهت نتيم نراي ريشه79

ن سوادي تال  نموده و آموز  و پدرور  را 

سوي رشم فتمل شخص ت انسدتني و تحزد م نه

هددتي استسدي احترام نه حقو  نشر و آزادي

سو  دهنم. فن رانس جهتني حقدو  نشدر از 

خواهدم تدت سدتزمتنهت مي فل ه فشدورهت و

مو وعت  حقو  نشدر، حقدو  نشردوسدتتنه، 

ستالري و حزومت قتنون را نده عندوان مردم

هتي آموزشدي فل ده واحم درسي در نرنتمده

صور  جلسدت  رسدمي و مؤسست  علمي خود نه

 غ ررسمي نگنجتننم.

. آموز  حقو  نشدر نتيدم مبدتح ي 30

سدتالري، توسدعه و عدمالت چون صدلن، مردم

مددتعي را ندده شددرح مددنعزس در اسددنتد اجت

منظور اي حقو  نشر، نهالمللي و منطقهن  

ن ددل ندده درك و آگددتهي مشددترك و تعم ددق 

 گ رد.التزام جهتني نه حقو  نشر، درنر

. نتتوجه نه نرنتمة عملدي جهدتني 32

سدتالري درنترة آمدوز  حقدو  نشدر و مردم

المللدي توسا فنگدرة ن   2998مصوب متر  

سدتالري سدتزمتن نشدر و مردم آموز  حقدو 

آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحم و ديگر 

هتني حقدو   اسنتد حقو  نشر، فن درانس ج
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هت و فنم فه فشورهت نرنتمدهنشر توص ه مي

س تستهتي مشخخصي را ندراي ت دم   گسدتر  

آموز  حقو  نشر و توزي  اطالعت  عمدومي، 

نت عنتيت ويژه نه ن تزهدتي حقدو  نشدري 

 ن ني و اتختذ نمتينم.زنتن، پ  

. دولتهت ندت مسدتعم  سدتزمتنهتي 31

المولي، نهتدهدتي ملدي و سدتزمتنهتي ن  

هدت در غ ردولتي نتيم نده افدزاي  آگتهي

زم نددة حقددو  نشددر و شددز بتيي متقتنددل 

اهتمتم جمي ورزنم. فن رانس جهتني حقدو  

نشر نر اهم خت تعم ق جنب  اطالعت  عمدومي 

ا ملدل متحدم در مورد حقو  نشر فده توسد

گذارد. دولتهدت انجتم شمه است، تأف م مي

نتيم ر سًت نه آموز  حقو  نشر پرداخته و 

از انجتم چند   آموزشدهتيي پشدت بتني و 

توزي  مؤرر اطالعت  عمومي در ح طة حقدو  

اي و نشر را تصمي فنندم. خدممت  مشدتوره

هتي فمزهتي فني س ستم ستزمتن ملل نرنتمه

درندددگ نددده متحدددم نتيدددم نتوانندددم ني

درخواستهتي فشورهت نراي فعتل تهتي علمي 

و آموزشددي در عرصددة حقددو  نشددر و ن ددز 

تعل مددت  ويددژه درخصددوص اسددتتنماردهتي 

المللدي و مشروحه در اسنتد حقو  نشر ن  
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حقددو  نشردوسددتتنه و فددترنرد آنهددت ندده 

گروههتي ختص م ل ن روهتي نظتمي، مجريتن 

شزي انمرفتران حرفة پزقتنون، پل س و دست

منظور تقويت، ترغ دب و پتسخگو نتشنم. نه

گونده فعتل تهدتي آموزشدي تمرفز ندر اي 

اعالم دهة آموز  حقو  نشر ملل متحم نتيم 

 مورد توجه قرار گ رد.

 

 . روشهاي اجرايي و نظارتي ه

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 38

خواهم تت استتنماردهتي مشروحه دولتهت مي

المللددي را در در اسددنتد حقددو  نشددر ن  

قوان   داخلي خود نگنجتنندم و تشدز ال ، 

انمرفتر در امر نهتدهت و مؤسست  ملي دست

تعم ق و ص تنت از حقدو  نشدر را تقويدت 

 فننم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 31

هتي نمتيددم فدده فعتل تهددت و نرنتمددهمي

سخگويي نده  ستزمتن ملدل متحدم ندراي پت

انمازي تر راهاستمماد فشورهتيي فه خواست

و يت توسدعة نن تدهدتي ملدي خدود ندراي 

نتشدنم، تعم ق و ص تنت از حقدو  نشدر مي

 تشميم و تقويت گردد.
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. فن رانس جهتني حقو  نشر همچن   32

تعم ق همزتري ند   نهتدهدتي ملدي ندراي 

ويژه تحز م و ص تنت از حقو  نشر را، نده

از طريق تبتدل اطالعت  و تجرن ت  و ن دز 

اي و ملدل سدتزمتنهتي منطقده همزتري ندت

 نمتيم.متحم ترغ ب مي

. فن رانس جهتني حقو  نشر در اي  35

فنم فه نمتيندمگتن ارتبتط قويخًت توص ه مي

نهتدهتي ملدي ندراي تحزد م و صد تنت از 

حقو  نشر نشسدتهتي ادواري خدود را تحدت 

قو  نشدر نده منظور نررسدي نظتر  مرفز ح

هدت و راههت و انزارهتي نهبود سدتز وفتر

 مبتدلة تجرن ت  نرگزار نمتينم.

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر نده 37

نهتدهددتي عهمنتمددة حقددو  نشددر، جلسددت  

مددميران نهتدهددتي عهمنتمدده و نشسددتهتي 

فنم فه نه اقمامت  فشورهتي ع و توص ه مي

خدددود در جهدددت همدددتهنگي الزامدددت  و 

رهنمودهتي ته ه و تنظ م گزارشهتي دولدت 

نشددر مرنوطدده  تحددت فنوانسدد ونهتي حقددو 

تددماوم نخشدد مه و ايدد  پ شددنهتد را فدده 

تسددل م گددزار  جددتم  درنددترة تعهددما  

اي هر فشور نه فتراتر و مدؤررتر عهمنتمه
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شمن اي  روشدهت خواهدم انجتم دم، مدورد 

 مطتلعه قرار دهنم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 33

فنم فه فشورهتي ع و اسنتد حقدو  نشدر مي

مي و شوراي اقتصتدي المللي، مجم  عمون  

و اجتمتعي نتيم مطتلعه درنترة نهتدهدتي 

موجود عهمنتمة حقو  نشر و ستز وفترهت و 

روشهتي مختلف مرنوط نه اي  مو وع را نت 

همف افزاي  فترايي و ارر آنهت از طريدق 

همتهنگي نهتدر نهتدهدت، سدتز وفترهدت و 

هتي مختلف و ندت عنتيدت نده  درور  آي  

هددتي تري و فعتل تفدداجتنددتب از دونتره

 موازي مورد توجه قرار دهنم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر تدماوم 39

فعتل ت درنترة نهبود فدترايي، از جملده 

فترهتي نظترتي نهتدهتي عهمنتمده را ندت 

عنتيت نه پ شنهتدهتي گونتگون مطروحه در 

ويژه پ شدنهتدهتي انجدتم اي  زم نه، نده

  شمه توسا خود نهتدهدتي مزندور و جلسدت

فندم. مميران نهتدهتي عهمنتمه توصد ه مي

در اي  رانطه، رويزرد ملي جدتم  فم تدة 

حقو  فودك ن ز نتيم مدورد تشددويق قدرار 

 گ رد.



 

   333 / شمارة بيست و هشتممجلة حقوقي 

. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 90

هتي حقدو  فنم فه فشورهتي ع و عهمنتمهمي

هددتي ارتبددتطي نشددر، قبددول فل دده آي  

 .اخت تري موجود را مورد توجه قرار دهنم

. فن رانس جهتني حقو  نشر مو دوع 92

مصددون ت عددتمالن نقددض حقددو  نشددر را نددت 

نگرانددي مددورد نررسددي قددرار داده و از 

هتي فم س ون حقدو  نشدر و فم سد ون فوش 

فرعددي جلددوگ ري از تبعدد ض و حمتيددت از 

اقل تهت نراي مطتلعه فل ة انعتد مسدأله 

 فنم.پشت بتني مي

 . فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه91

فنم فه فم س ون حقو  نشر امزتن اجراي مي

نهتر اسنتد حقددو  نشدر موجدود در سدطوح 

اي را مورد توجه قرار المللي و منطقهن  

المللدي را نده داده و فم س ون حقو  ن  

ادامة فعتل تهتي خدود در مدورد دادگدته 

 نمتيم.المللي ف  ري ترغ ب مين  

. فن ددرانس جهددتني حقددو  نشددر از 98

ي فه هندوز نده فنوانسد ون ژندو فشورهتي

هتي مرنوط نه و پروتزل 2919او   21مورخ 

فنم فه نده انم، درخواست ميآن ملحق نشمه

اي  اسنتد پ وسته و فل ة اقمامت  داخلي 
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رنا، از جمله تمان ر تقن ني را ندراي ذي

 اجراي فتمل آنهت معمول دارنم.

. فن رانس جهتني حقو  نشر تزم دل 91

نددويس اعالم ددة حددق و پ  و تصددويب سددري  

گروههت و ستزمتنهتي جتمعه  تزل ف افراد،

را نراي تقويت و حمتيت از حقدو  نشدر و 

هتي استسدي داراي مقبول دت جهدتني آزادي

 فنم.توص ه مي

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندر 92

هتي خدتص، اهم خت ح ظ و تحز م س ستم آي  

گزارشددگران، نمتينددمگتن، فترشنتسددتن و 

ي فددتر فم سدد ون حقددو  نشددر و گروههددت

فم س ون فرعي جلوگ ري از تبع ض و حمتيت 

منظور توانت ستخت  آنهدت از اقل تهت، نه

نه اي تي و تيف خدود در فل دة فشدورهتي 

جهددتن از طريددق در اخت ددتر قددرار دادن 

امزتنددت  الزم انسددتني و مددتلي تأف ددم 

هتي مزندور گذارد. آي  مي هت و ستز وفتر

ل ت آنهدت را از طريدق نتيم نتواننم فعت

نم سدتزنم.  جلست  ادواري همتهنگ و همفم

شدود فده ندت از فل ه فشورهت درخواست مي

هت و ستز وفترهت همزددتري فتمدل اي  آي  

 فننم. 
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. فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه 95

فنم فه ستزمتن ملل متحم، مطتنق اهماف مي

تري را و اصول منشور ملل متحم نق  فعدتل

حمتيدت حقدو  نشدر و ت دم    در تقويت و

احتددرام فتمددل ندده حقددو  نشردوسددتتنة 

المللي در فل دة منتقشدت  مسدلحتنه، ن  

 اي ت فنم.

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر ندت 97

تصميق نقد  مهددم عنتصدر حقدو  نشدري در 

ترت بت  ختص مرنوط نه عمل دت  پتسدماري 

فندم از صلن ستزمتن ملل متحم، توصدد ه مي

تجرن دددت  و فددده دن رفدددل گزارشدددهت، 

هددتي مرفددز حقددو  نشددر و سددتز توانتيي

وفترهتي حقو  نشر را نت توجه نه منشدور 

 نظر قرار دهم.ملل متحم مطمن

منظور تقويددت نرخددورداري از . ندده93

حقددو  اقتصددتدي، اجتمددتعي و فرهنگددي، 

هتيي انزارهتي ديگري از قب ل تع    شتخص

نراي ارزيتني پ شرفت در امر تحقق حقدو  

المللدددي حقدددو  م  دددت  ن  مدددنعزس در 

اقتصتدي، اجتمتعي و فرهنگي نتيدم مدورد 

نررسي قرار گ رد. نراي ت دم   شنتسدتيي 

حقددو  اقتصددتدي، اجتمددتعي و فرهنگددي در 
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المللدي ندذل اي و ن  سطوح ملدي، منطقده

 فوششهتي همتهنگ  روري است.

 

 و. پيگيري كنفرانس جهاني حقوق بشر

 . فن رانس جهتني حقو  نشر توصد ه99

فنم فه مجم  عمومي، فم س ون حقو  نشر مي

و ديگر نهتدهت و مؤسست  مرنوط نه حقدو  

نشر در س ستم ستزمتن ملل متحم، راههت و 

وسددتيل اجددراي فتمددل و نددمون تددأخ ر 

هتي منددمرج در اعالم ددة حت ددر، از توصدد ه

جمله امزتن اعالم دهة حقو  نشر ملل متحم 

ي را مورد توجه قرار دهنم. فن رانس جهتن

فنددم فدده حقددو  نشددر همچندد   توصدد ه مي

فم س ون حقو  نشر هرستله پ شرفت حتصدله 

سوي ن ل نه اي  همف را مورد ارزيدتني نه

 قرار دهم.

. فن رانس جهدتني حقدو  نشدر از 200

فندم دن رفل ستزمتن ملل متحم درخواست مي

فه نه منتسبت پنجتهم   سدتلگرد اعالم دة 

جهددتني حقددو  نشددر از فل ددة فشددورهت، 

ستزمتنهت و مؤسست  مرنوط نه حقدو  نشدر 

در س ستم ستزمتن ملل متحم دعو  فنم تدت 

در مورد پ شرفت حتصله در اجراي اعالم دة 
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حت ددر ندده او گددزار  داده و از طريددق 

فم س ون حقو  نشدر و شدوراي اقتصدتدي و 

اجتمتعي، گزارشي در اي  مورد نه اجالس ة 

پنجته و سوم مجم  عمدومي تسدل م فنندم. 

اي و حسدب اقت دت    مؤسسدت  منطقدههمچن

نهتدهتي ملي حقو  نشر و ن ز سدتزمتنهتي 

تواننم ديمگتههتي خود را در غ ردولتي مي

مورد پ شدرفت حتصدله در اجدراي اعالم دة 

حت ر نه دن رفل تقدميم دارندم. در ايد  

سوي هدمف زم نه، نتيم ارزيتني پ شرفت نه

هددتي تصددويب جهددتني معتهددما  و پروتزل

لددي حقددو  نشددري فدده در چددترچوب الملن  

س سددتم سددتزمتن ملددل متحددم ندده تصددويب 

انم، از اولويددت خددتص نرخددوردار رسدد مه

 گردد.
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