
بشر وين   حقوق یجهان  كنفرانس اعالميه  

 

( 27)1993 مصوب   

()مقدماتي اول قسمت   

1بند    

  كنفرانس و اينكه است اولويت  داراي الملليبين جامعه  بشر براي  از حقوق ارتقاء و حمايت اينكه به با توجه 

  بشر و تشكيالتحقوق الملليبين از سيستم  جانبه همه و تحليل بررسي  يك را براي فردي منحصر به فرصت

  را فراهم  و متعادل  عادالنه رويه در يك حقوق اين و ارتقاء بهتر رعايت افزايش  بشر جهت از حقوق حمايت

د، آورمي   

2بند   

بشر   گيرد و اينكهمي بشر سرچشمه ذاتي و ارزش بشر از كرامت موارد حقوق همه و تأييد اينكه با شناخت 

و   حقوق از اين وي اول در درجه  بايستي و در نتيجه است اساسي هايبشر و آزادي  حقوق اصلي موضوع

باشد،  داشته فعال ا شركتآنه  تحقق مند گردد و در جهتآزاديها بهره   

3بند    

بشر را مورد تأييد    حقوق جهاني و اعالميه ملل در منشور سازمان مندرج و اصول اهداف . تعهد خود به1 

دهد، مجدد قرار مي  

  اهداف تحقق جهت  و فردي جمعي اقدامات در انجام  ملل منشور سازمان 56  ماده  به . تعهد خود نسبت2 

با    آن و رعايت همه  براي اساسي هايبشر و آزادي حقوق به جهاني احترام  منشور از جمله 55 در ماده  مندرج

دهد، را مورد تأييد مجدد قرار مي زمينه در اين  الملليمؤثر بين همكاري توسعه به توجه  

بشر و   حقوق به احترام   و ترغيب وسعهكشورها در ت همه بر مسئوليت ملل منشور سازمان . طبق3 

كند، تأكيد مي يا مذهب ، زباناز نظر نژاد، جنس تبعيض و بدون همه براي اساسي هايآزادي  

4بند    

  بشر، كرامت اساسي حقوق اعتقاد به به كه در قسمتي بويژه  ملل منشور سازمان مقدماتي بخش با يادآوري 

، است تأييد شده  و بزرگ كوچك هايو ملت و مردان زنان مساوي و حقوق بشر و ارزش  

5بند    

،  از خطر جنگ بعدي نسلهاي در مورد حفظ  ملل منشور سازمان مقدماتي بخش با يادآوري بر اين عالوه  

  المللبين  حقوق و ساير منابع معاهدات به  نسبت كه تعهداتي  به و احترام  عدالت  تأمين براي الزم  ايجاد شرايط

  آزادتر، رعايت  محيط در يك بهتر زندگي و استانداردهاي اجتماعي بيشتر پيشرفت ، ارتقاء هر چهاست

  براي و اجتماعي اقتصادي ارتقاء پيشرفتهاي  براي الملليبين از تشكيالت و استفاده  همجواري و حسن بردباري

ملتها،  همه   

6بند    



  و منبع و ملتها است مردم  آورد همهاز دست استاندارد مشترك يك بشر كه حقوق جهاني با تأكيد بر اعالميه 

  موجود در زمينه الملليدر اسناد بين  مندرج در پيشبرد استانداردهاي ملل سازمان  براي باشد و مبناييمي الهام 

 و فرهنگي ، اجتماعياقتصادي حقوق الملليبين و ميثاق و سياسي مدني حقوق الملليبين ميثاق بشر بويژه  حقوق

، است  

7بند    

ها ملت همه  آمال به و با توجه است وقوع در حال الملليبين در صحنه كه   ايعمده  تغييرات به با توجه 

ارتقاء و پيشبرد   از جمله ملل در منشور سازمان  مندرج اصول سبر اسا الملليبين نظم  يك  به حصول براي

  سرنوشت  تعيين و حق مساوي حقوق  اصل به  و احترام  همه براي اساسي هايبشر و آزادي  حقوق به  احترام 

)   سياسي  گرايي، كثرتقانون ، حاكميت، تساوي، عدالت، دمكراسي، صلحخودشان ها بدستملت Pluralism  

، و همبستگي بهتر زندگي ، سطح(، توسعه  

مكرر  7بند    

شود  مي  اعمال  زنان در سرتاسر دنيا عليه همچنان كه و خشونت تبعيض مختلف اشكال به  عميقاً نسبت 

، است نگران  

   8بند  

  شود و گسترش عقالئي بايستي ملل انسازم تشكيالت  تقويت در جهت سازمان  فعاليتهاي اينكه به با توجه 

گردد،  بشر بيشتر تعقيب  حقوق الملليبين استانداردهاي به جهاني و احترام  رعايت به مربوط يابد و اهداف  

9بند    

  نظر به نو با امعا زمينه دولتها در اين و كمك و بانكوك خوزه   ، سانتونس ايمنطقه هاياعالميه به با توجه 

  پروسه  در جريان مستقل كارشناسان توسط كه  و نيز مطالعاتي و غيردولتي الدوليبين سازمانهاي پيشنهادات

، گرفت بشر صورت حقوق جهاني از كنفرانس قبل تداركاتي  

10بند    

  الملليبين بر تعهد جامعه   تأييد مجددي " كه1993 دنيا در سال بومي "مردم  الملليبين از سال استقبالبا  

و   ارزش به و احترام  اساسي  هايبشر و آزادي  موارد حقوق از همه بومي  مردم  برخورداري  تضمين  براي

آنها بود،  هايفرهنگها و هويت تنوع  

11بند    

 خواهد كهمي ملل عضو سازمان كشورهاي دنيا و همه  ما، از ملتهاي زمان هايو واقعيت روح به با توجه 

  متعهد باشند تا اينكه اساسي  هايبشر و آزادي موارد حقوق از كليه ارتقاء و حمايت جهاني وظيفه به

  گردد، تأمين حقوق اين و جهاني كامل برخورداري

12بند    

  افزايش بشر از طريق  حقوق در زمينه اساسي  پيشرفت به حصول جهت جديدي اقدامات به  است مصمم  

يازد.   دست الملليبين و همبستگي همكاري   

  دوم قسمت 

1 پ   



)  بشر بر تعهد رسمي حقوق جهاني كنفرانس  SOLEMN COMMITMENT   نجام كشورها در ا ( همه 

 همه براي  اساسي هايبشر و آزادي موارد حقوق از همه  و حمايت ، رعايتاحترام  در ارتقاء جهاني  وظايفشان

را مورد تاييد مجدد    المللبين بشر و حقوق حقوق در زمينه المللي، ساير اسناد بينملل منشور سازمان براساس

باشد. مي و بالانتزاع مسلم   ها اصلو آزادي حقوق اين جهانشمول دهد. ماهيتقرار مي  

  ملل سازمان اهداف كامل تحقق بشر جهت حقوق در زمينه الملليبين همكاري گسترش چارچوب در اين 

باشد. مي اساسي  

مكرر 1 پ   

  وضعيت دارند آزادانه قها حملت مطلب اين به خود را دارند. با توجه سرنوشت  تعيين ملتها حق همه  

نمايند.  خود را تعقيب و فرهنگي  ، اجتماعياقتصادي توسعه كنند و آزادانه خود را تعيين  سياسي  

يا   بيگانه  سلطه استعمار و ساير اشكال   تحت هايملت خاص وضعيت به بشر با توجه حقوق جهاني كنفرانس 

  غيرقابل حق  در تحقق ملل منشور سازمان مطابق مشروع هر عمل به درتملتها در مبا ، حقخارجي اشغال

  از حق بشر محروميت حقوق جهاني شناسد. كنفرانسمي خود را برسميت سرنوشت در تعيين  انكار خويش

كند.  اكيد ميت  حق مؤثر اين تحقق و بر اهميت نموده  بشر تلقي حقوق نقض  را بعنوان سرنوشت  تعيين  

  كشورها طبق ميان و همكاري دوستانه در مورد روابط الملليبين حقوق  اصول 1970 "اعالميه طبق 

يا   يا تهديد كل  تجزيه منجر به كه هر عملي براي مجوز يا مشوقي بعنوان نبايستي  حق " اينملل منشور سازمان

و  مساوي حقوق اصل طبق كه و مستقل حاكميت داراي كشورهاي ياسيس  يا وحدت ارضي از تماميت جزيي

  مردم  كل نماينده  هستند كه دولتي  داراي ترتيب  دارند و بدين  ها امور خود را در دستملت سرنوشت تعيين حق

گردد.  باشد تلقيمي از هر نوع  تبعيض و بدون سرزمين  آن به متعلق  

2 پ   

و   ملل سازمان و اهداف اصول  طبق بايستي اساسي هايبشر و آزادي  موارد حقوق از كليه تقاء و حمايتار 

  اولويت  بعنوان  الملليبين همكاري با هدف  و بويژه  ملل سازمان  اولويت  بعنوان الملليبين همكاري با هدف  بويژه 

بشر   موارد حقوق از كليه  ، ارتقاء و حمايتو اصول اهداف اين رچوبشود. در چا در نظر گرفته ملل سازمان

 حقوق به مربوط تخصصي هايها و آژانسارگان  دهد. بنابراينمي را تشكيل الملليبين جامعه مشروع نگراني

بشر كوشا   حقوق الملليبيناسناد    مستمر و عيني اجراي  براي  فعاليتهايشان و هماهنگي بر گسترش بشر بايستي

 باشند. 

3 پ   

 هستند. جامعه  بهم  و وابسته بهم  ، مرتبطتفكيك  ، غيرقابلبشر، جهانشمول حقوق هايموارد و جنبه كليه 

در  ، تأكيد و برابر رفتار نمايد. سطح  و در يك و با ديد منصفانه كليت يك بشر بعنوان  حقوق به  بايستي المليبين

مدنظر قرار   بايستي و مذهبي ، فرهنگيتاريخي مختلف و سوابق ايو منطقه ملي هايويژگي اهميت كه حالي

و فرهنگي ، اقتصاديسياسي هاينظام   به توجه بدون كه ها استدولت همه  گيرد معهذا وظيفه موارد  كليه 

آورند.  بعمل ند و از آنها حمايترا ارتقاء ده اساسي هايبشر و آزادي حقوق  

4 پ   

Processروند )   و  ملل در منشور سازمان مطروحه و اصول اهداف طبق بشر بايستي از حقوق ( حمايت 

شود.   انجام  المللبين حقوق  

5 پ   



كنند.  مي يگر را تقويتو متقابالً همد بهم   وابسته اساسي هايبشر و آزادي حقوق  و رعايت ، توسعهدمكراسي 

خود و   و فرهنگي ، اجتماعي، اقتصاديسياسي نظام   در تعيين مردم  خواست ابراز آزادانه براساس دمكراسي

در   اساسي بشر و آزاديهاي از حقوق  ، ارتقاء و حمايتچارچوب . در ايناست زندگي هايجنبه در كليه شركت

و ارتقاء   از تقويت بايستي  الملليبين باشد. جامعه قيد و شرط و بدون جهانشمول بايستي الملليو بين ملي سطوح

آورد.  بعمل در سرتاسر دنيا حمايت اساسي  هايبشر و آزادي حقوق به و احترام  ، توسعهدمكراسي  

مكرر 5 پ   

و   دمكراتيك  پروسه متعهد به توسعه در حال كشورهاي كند كهبشر تأكيد مي حقوق جهاني كنفرانس 

مورد   بايستي است در جريان آفريقائي از كشورهاي در تعدادي كه پروسه هستند و اين اقتصادي اصالحات

شوند.  موفق اقتصادي و توسعه دمكراسي  به انتقالي  كشورها در دوره  قرار گيرد تا اين الملليبين جامعه حمايت  

6 پ   

  يك بعنوان است آمده  توسعه حق در اعالميه نحو كه  همان را به توسعه بشر حق حقوق  جهاني . كنفرانس1 

دهد. بشر مورد تأييد قرار مي   اساسي اليتجزا از حقوق بخش انكار و يك و غيرقابل جهانشمولي حق  

انسان است آمده توسعه حق در اعالميه كه همانگونه .2   ( Human Person . است توسعه اصلي ( موضوع   

  نقض  براي توجيه نبايستي توسعه نمايد عدم مي بشر را تسهيل  از حقوق  ، برخورداريتوسعه . در حاليكه3 

قرار گيرد.  بشر مورد استفاده  الملليبين شده   شناخته حقوق  

 نمايند. جامعه با يكديگر مساعي توسعه  بر سر راه  محاء موانعو ا توسعه در تضمين . كشورها بايستي4 

را   توسعه  بر سر راه  و موانع نموده  را تقويب توسعه  حق تحقق  مؤثر براي الملليبين همكاري بايستي  الملليبين

بردارند.  از ميان  

و نيز   ملي در سطح  ايمؤثر توسعه اتخاذ سياستهاي مستلزم  توسعه  حق اجراي  جهت متداوم  . پيشرفت5 

. است الملليبين در سطح اقتصادي مطلوب محيط از يك  و برخورداري اقتصادي عادالنه روابط  

مكرر 6 پ   

را   حاضر و آينده   نسلهاي زيستي و محيط ايتوسعه   هاينياز يابد بطوريكه تحقق  نحوي بايد به توسعه حق 

ها زباله غيرقانوني دفن كند كهرا تأييد مي مطلب بشر اين حقوق جهاني سازد. كنفرانس  برآورده  بطور مساوي

شود. مي   و بهداشت حيات بشر در زمينه  حقوق  تهديد جدي موجب بالقوه   و خطرناك و مواد سمي  

  موجود در زمينه هايكنوانسيون خواهد كهكشورها مي بشر از همه حقوق جهاني  خاطر كنفرانس بهمين 

  از دفن ممانعت مورد اجرا بگذارند و براي و قويا آنها را به را تصويب و خطرناك سمي هايمواد و زباله دفن

نمايند.   مواد همكاري اين غيرقانوني  

كند مي توجه جهاني  مند گردد. كنفرانسبهره  آن  و كاربردهاي علمي از فوايد پيشرفت ارد كهد حق هر كس 

  بالقوه   است ممكن  تكنولوژيكي و نيز اطالعات و حياتي بيوداروئي  علوم  در زمينه  از پيشرفتها بويژه  برخي كه 

  الملليبين همكاري  به دعوت باشد. لذا كنفرانس  د داشتهبشر افرا  و حقوق ، كرامتيكپارچگي  براي منفي عواقب

نمايد. مي است جهاني  نگراني موجب كه زمينه در اين انساني بشر و كرامت حقوق كامل و رعايت حفظ براي  

2مكرر  6 پ   

 خارجي بدهي مشكل فعر براي تالش از هر گونه خواهد كهمي الملليبين از جامعه جهاني كنفرانس 

  حقوق كامل  تحقق  به دستيابي ها برايدولت  اين در سعي نورزد تا اينكه دريغ توسعه در حال كشورهاي

شود.  كشورها مساعدت اين مردم  و فرهنگي ، اجتماعياقتصادي  



7 پ   

  در سطح مطلوب شرايط  غيردولتي هايانبا سازم با همكاري  كه است  الملليبين بر كشورها و سازمانهاي 

آورند.  بشر را فراهم   و مؤثر از حقوق كامل برخورداري تضمين براي الملليو بين اي، منطقهملي  

  از اين  برخورداري آنها و نيز موانع  بوجود آورنده  بشر و عوامل حقوق موارد نقض همه كشورها بايستي 

بردارند.  را از ميان حقوق  

مكرر 7 پ   

و امحاء  عاجل شود. رفعبشر مي  و مؤثر از حقوق كامل از برخورداري  فقر شديد مانع وجود گسترده  

بماند.  باقي الملليبين جامعه  هايبرنامه باالي  در اولويت  بايستي آن نهايي  

8 پ   

  الملليبشر بين حقوق  اساسي قاعده  از هر نظر، يك  يضتبع بدون  اساسي هايبشر و آزادي  حقوق به  احترام  

  هايو نابردباري ، تنفر از بيگانهنژاديو تبعيض نژادپرستي اشكال  كليه جانبه و همه . امحاء عاجلاست

  مؤثر براي اقدامات  . دولتها بايستياست الملليبين جامعه براي اولويت داراي از وظايف آن به مربوط

  وافراد ترغيب و غيردولتي الدوليبين هايها، نهادها، سازمان آورند. گروه  با آنها بعمل  و مبارزه  جلوگيري

بخشند.   شرارتها شدت  اين  فعاليتها عليه و هماهنگي  همكاري خود براي  تالشهاي به شوند كهمي   

مكرر 8 پ   

  و سيستم  الملليبين كند و از جامعهمي آپارتايد استقبال در زمينه آمده  بعمل  از پيشرفت جهاني كنفرانس 

نمايند.   روند مساعدت اين به خواهد كهمي  ملل سازمان  

آپارتايد    پاشيدن در هم   جهت آميز كهصلح مبارزات  عليه خشونت اعمال تداوم  جهاني كنفرانس بر اين عالوه  

كند. مي ا تقبيحگيرد رمي صورت  

2مكرر  8 پ   

از كشورها با   در برخي آن و نيز ارتباط و تبلورهايش اشكال در كليه  تروريستي هاي، روشها و شيوه اعمال 

  ، تهديد تماميتو دمكراسي اساسي بشر و آزاديهاي حقوق نابودي  با هدف هستند كه  مواد مخدر فعاليتهايي قاچاق

 گيرد. جامعهمي   اند صورتايجاد شده  بطور قانوني كه دولتهائي  نمودن ثباتكشورها و بي ، امنيتارضي

بيافزايد.   با تروريسم   و مقابله مبارزه  براي همكاري الزم  اقدامات انجام  با بايستي  الملليبين  

9 پ   

بشر را   جهاني حقوق تفكيك  اليتجزا و غيرقابل و بخش انكار است غيرقابل و دختران بشر زنان حقوق 

  در سطح و فرهنگي  ، اجتماعيي، اقتصاد، مدنيسياسي  در حيات  زنان و مساعدت كامل دهد. شركتمي تشكيل

. است الملليبين جامعه   اهداف  از اولويت  جنس بر اساس تبعيض اشكال و امحاء كليه الملليو بين اي، منطقهملي  

  از تعصبات ناشي كه اعمالي از جمله  و آزار و استثمار جنسي اذيت اشكال و كليه جنس براساس خشونت 

تواند از  امر مي برود. اين  از بين بايستي  بشر مغاير است و ارزش با كرامت كه الملليبين و قاچاق فرهنگي

،  و پرورش ، آموزشو اجتماعي اقتصادي توسعه در زمينه  الملليبين و همكاري   و ملي قانوني اقدامات طريق

شود.  حاصل اجتماعي و حمايت بهداشت  



  به بشر مربوط ارتقاء اسناد حقوق براي ملل بشر سازمان  حقوق  فعاليتهاي اليتجزاي بخش  زنان بشر حقوق 

 به خواهد كهمي و غيردولتي الدوليبين هاياز دولتها، نهادها و سازمان جهاني دهد. كنفرانسمي را تشكيل زنان

  بخشند. وسعت و دختران بشر زنان  و ارتقاء حقوق خود در حمايت تالشهاي

10 پ   

و   سياسي امر در ثبات اين كه اقليتها و مساعدتي به  افراد متعلق از حقوق ارتقاء و حمايت اهميت به با توجه 

  دولتها براي  بشر بر وظيفه حقوق جهاني برند دارد، كنفرانسافراد در آنها بسر مي اين كه كشورهائي اجتماعي

  بدون اساسي بشر و آزاديهاي  و مؤثر از حقوق كامل ها در برخوردارياقليت به افراد متعلق حق  ضمينت

  به افراد متعلق حقوق در زمينه ملل سازمان "اعالميه طبق در برابر قانون كامل   از هر نظر و تساوي  تبعيض

د. نماي " تأكيد ميو زباني مذهبي قومي اقليتهاي  

خود   از فرهنگ  تبعيض يا هر گونه دخالت  و بدون دارند بطور آزادانه ها حقاقليت به افراد متعلق 

كنند.  خود تكلم  زبان به عمومي  و محافل آورند و در منزل عمل خود را به برخوردار شوند و شعائر مذهبي  

11 پ   

)   و كثرت در توسعه بومي  فرد مردم  منحصر به و مساعدت ذاتي كرامت جهاني كنفرانس  Plurality    )

و  و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي بهبود وضعيت  براي الملليبين كند و قويا بر تعهد جامعهرا تأييد مي جامعه 

 در كليه بومي مردم  و آزادانه كامل شركت تينمايد. كشورها بايس مي تصريح از فوائد توسعه آنان برخورداري

  ارتقاء و حمايت اهميت به نمايند. با توجه باشد را تضمينمي آنان مبتال به كه  موضوعاتي بويژه  جامعه هايجنبه

  مردم  اين ئيكهكشورها و اجتماعي سياسي در ثبات  ارتقاء و حمايتي چنين كه و مساعدتي بومي  مردم  از حقوق

  تضمين  را براي و مقتضي مثبت اقدامات المللبين حقوق طبق كنند دارد، كشورها بايستيمي در آنها زندگي

آورند و   بعمل تبعيض و عدم  تساوي براساس بومي   مردم  اساسي بشر و آزاديهاي  موارد حقوق كليه به  احترام 

بشناسند.  آنها را برسميت اجتماعي ها و سازمانهنگها، فرهويت و تنوع ارزش  

12 پ   

  برسميت به و با توجه كودك حقوق ميثاق از كشورها به  زيادي گروه  از الحاق با استقبال جهاني كنفرانس 

  ستار الحاقرسيد خوا  بتصويب سران در اجالس كه عملي و برنامه در اعالميه بشر كودكان حقوق شناختن

 هاياليحه تصويب  خواهد از طريقعضو مي گردد و از كشورهايمي 1995 مذكور تا سال ميثاق به جهاني

  موجود خود بطور مؤثر، ميثاق از منابع حداكثر ممكن و اختصاص و ساير تدابير الزم  اداري و اقدامات قانوني

بيشتر   هر چه و رعايت تبعيض  عدم  بايستي كودكان  به مربوط اقدامات مورد اجرا گذارند. در كليه مذكور را به

 هائيو برنامه الملليو بين ملي هايگردد. مكانيزم  ملحوظ آنان قرار گيرد و نظرات مورد توجه كودكان  منافع

از   كه ، كودكانيخياباني ، كودكانسرپرستبي ، كودكاندختران  بويژه  از كودكان و حمايت دفاع تقويت  براي

  مطالب در تهيه ديگران مطامع براي كه كودكاني استثمار قرار دارند، از جمله تحت و جنسي نظر اقتصادي

مبتالء  كودكان بيمار از جمله گيرند، كودكانقرار مي مورد استفاده  اعضا و جوارح  ، فحشاء يا فروشمستهجن

  هايدر درگيري از كودكان برند، استفاده بسر مي در بازداشت كه ، كودكانيآواره  ايدز، كودكان هايبيماري به

مورد   و به باشند بايد تهيهمي غيرمترقبه ، اعتياد و ساير باليايگرسنگي قرباني كه و نيز كودكاني مسلحانه

  بعنوان كودكان و حقوق ميثاق اين  از اجراي حمايت  جهت يالمللبين و اتحاديه شود. همكاري اجرا گذاشته

گردد.  بايد تقويت ملل سازمان  گسترده  بشر سيستم   حقوق برنامه  اولويت  

 خود نياز دارند كه شخصيت و هماهنگ  كامل توسعه  براي كودكان كند كهتأكيد مي همچنين جهاني كنفرانس 

شوند.  تر قرار گيرد رشد و بزرگگسترده   خود مورد حمايت بنوبه بايستي كه دگيخانوا محيط در يك  

مكرر 12 پ   



  آنان و برخورداري در جامعه  آنان تبعيض و بدون فعال شركت از جمله معلولين بايد در حق ايويژه  توجه 

آيد.  بعمل  اساسي بشر و آزاديهاي حقوق از كليه  

  13 پ 

از هر   تبعيض و آزار قرار دارد بدون اذيت تحت هر فرد كه كند كهبشر تأكيد مي حقوق جهاني كنفرانس 

دارد    باشد و حق پناهندگي  از حق  ديگر و برخورداري كشورهاي به پناهندگي دارد در صدد جستجوي  نظر حق

  بشر، كنوانسيون حقوق  جهاني اعالميه بر اهميت  يجهان كنفرانس رابطه بازگردد. در همين  كشور خودش به

از    نمايد. كنفرانستأكيد مي  زمينه در اين  ايو اسناد منطقه 1967 ، پروتكلپناهندگان  در مورد وضعيت 1951

شند و نيز  باآنها مي و ميزبان كرده  خود قبول را در سرزمين از پناهندگان تعداد زيادي همچنان كه  كشورهائي

  دارد تشكر و سپاسگزاري محوله مأموريت در انجام  كه بخاطر اهتمامي پناهندگان عالي دفتر كميسارياي

در خاور  فلسطيني پناهندگان كار و رفاه  براي ملل سازمان از دفتر آژانس كنفرانس بر اين  نمايد. عالوه مي 

نمايد. مي سپاسگزاري نزديك  

  هايدر درگيري بشر از جمله  حقوق فاحش نقض كند كهرا تأييد مي مطلب بشر اين حقوق جهاني كنفرانس 

شود. مي مردم  شدن  آواره  منجر به كه است ايپيچيده  از عوامل مسلحانه  

منشور   و طبق نپناهندگا  جهاني بحران پيچيدگي   به با توجه كند كهبشر تأييد مي حقوق جهاني كنفرانس 

  رهيافت ، يكبار پناهندگان  در قبول مشاركت و با روحيه الملليو اتحاد بين ذيربط  المللي، اسناد بينملل سازمان

 مربوطه  هايو سازمان  ذيربط با كشورهاي و همكاري  هماهنگي براساس  الملليبين جامعه از طرف جانبه همه 

  توسعه ها بايستيرهيافت . ايناست ضروري پناهندگان  عالي كميسارياي اختيارات وبچارچ به با توجه

و   پناهندگان و انتقال بر جابجايي  و تأثير آن پديده  اين بوجود آورنده  عوامل  يافتن را براي هايياستراتژي

  حمايت  براي  الزم  نيازها، مقررات به  سخگوييپا هايو مكانيزم  در موارد اضطراري آمادگي  ، تقويتآوارگان

از   اول در درجه پايدار كه   هايحلراه  به و نيز حصول و كودكان زنان ويژه  نيازهاي به مؤثر با توجه و كمك 

 الملليبين هايكنفرانس از طرف كه هاييحلو راه  پناهندگان و داوطلبانه و امن شرافتمندانه  بازگشت طريق

گردد.  را شامل است شده   تصويب پناهندگان به مربوط  

  اين  به كند. با توجهمبدأ تأكيد مي كشورهاي مسئوليت دولتها بويژه  بشر بر مسئوليت حقوق جهاني كنفرانس 

  هايسازمان از طريق جمله  از خاص توجه شده  قائل بشر بر اهميت حقوق جهاني  ، كنفرانسجانبه همه رهيافت

  بازگشت از جمله داخلي  افراد آواره  به مربوط مشكالت پايدار به  حلهايراه  و يافتن الدوليو بين بشردوستانه

 متحد و اصول ملل منشور سازمان نيز طبق كنفرانس كند. اينتأكيد مي آنها و بازپرويشان و داوطلبانه امن

و   طبيعي حوادث  قربانيان به بشردوستانه كمكهاي و ضرورت بار ديگر بر اهميت الملليبين هبشردوستان

كند. تأكيد مي غيرطبيعي  

14 پ   

مهاجر، امحاء  كارگران پذير از جملهآسيب هايگروه  به افراد متعلق از حقوق ارتقاء و حمايت به نسبت 

  زيادي بشر اهميت حقوق مؤثرتر اسناد موجود در زمينه هر چه و اجراي و تقويت  انآن عليه تبعيض اشكال كليه

  و حمايت ، بهداشتيآموزشي هايدر زمينه بويژه  ملي در سطح مقتضي شود. كشورها موظفند اقدامات  داده 

  به از افراد متعلق آندسته و شركت ده آور بعمل پذير جامعه اقشار آسيب از حقوق ارتقاء و حمايت براي اجتماعي

آورد.   هستند را فراهم  مشكالتشان براي هاييحلراه  يافتن به مايل اقشار كه اين  

مكرر 14 پ   

شود و  مي تلقي انساني  كرامت نقض  بعنوان اجتماعي   فقر شديد و محروميت كند كه تأييد مي جهاني كنفرانس 

از    آن بوجود آورنده  از فقر شديد و عوامل  بهتري و اطالعات دانش به  حصول براي عاجلي اماتاقد است الزم 

برند  مي از فقر شديد رنج بشر افراديكه آيد تا حقوق شود بعملمي ايتوسعه از مشكالت ناشي كه عواملي جمله

 اجتماعي  از فوائد پيشرفت شود و برخورداري برداشته از ميان اجتماعي شود و فقر شديد و محروميت تأمين



كنند  مي زندگي در آن كه ايدر جامعه  گيريتصميم  فقير در مراحل مردم  كشورها شركت است ارتقاء يابد. الزم 

آورند.  شديد بعمل با فقر مبارزه  را براي الزم  افراد را ارتقاء دهند و اقدامات بشر اين  و حقوق نموده  را تسهيل  

15 پ   

  داشته تكامل  پويا و در حال  روندي بشر كه اسناد حقوق در تدوين آمده  بعمل  از پيشرفت جهاني كنفرانس 

شوند  مي كشورها تشويق نمايد. كليهمي بشر را ترغيب  حقوق هايميثاق به جهاني و الحاق نموده  استقبال  است

  در آنها اجتناب مندرج  مقررات به  نسبت تحفظ  شدن از قائل شوند و تا حد ممكن ملحق الملليسناد بينا اين به كه 

 ورزند. 

16 پ   

بشر   حقوق هاياز نقض  ناشي و خسارات ناماليمات جبران مؤثر جهت چارچوب بايستي هر كشوري 

مستمر وجود   اقتصادي و توسعه بشر روند دمكراسي حقوق تبعيض و بدون  كامل تحقق آورد الزمه فراهم 

و   مستقل قضائي نظام  وجود يك الخصوصها عليو دادستاني قانون مجري ارگانهاي از جمله قضاييه دستگاه 

باشند. بشر مي حقوق الملليدر اسناد بين  مندرج استانداردهاي  براساس مستقل وكالي  

  17 پ 

)  و نگراني ترس جهاني نسكنفرا  dismay   در شكل كه  هايينقض  بشر بويژه  حقوق ( خود را از نقض  

  منجر به كه ، ايجاد وضعيتيجنگي هايبطور مستمر و وضعيت  زنان " و تجاوز بهقومي ژنوسيد، "پاكسازي

  قويا اينگونه در حاليكه دارد. كنفرانسمي شود ابرازمي مردم  شدن  و پناهنده  شدن و آواره  دستجمعي  اخراج

و   شده  مجازات  بايستي جرائم  اينگونه مسببين كند كهنمايد مجددا تأكيد ميمي را محكوم  دهنده  تكان اعمال

شود.   عاجالً متوقف اعمال  اينگونه  

18 پ   

  به نسبت توجهيدر بي دنيا كه نقاط در كليه  بشر  حقوق نقض شديد خود را از تداوم  نگراني جهاني كنفرانس 

  گيرد و عدم مي صورت الملليبين بشردوستانه بشر و حقوق حقوق  الملليدر اسناد بين مندرج استانداردهاي

دارد. مي اعالم  اعمال اينگونه و مؤثر از قربانيان بطور كافي  خسارت  جبران  

19 پ   

بشر و   و مستمر حقوق گسترده  خو را از نقض بشر نگراني حقوق جهاني انسكنفر  بر آن عالوه  

  كند اعالم مي بشر را فراهم  از حقوق در برخورداري جدي موانع دنيا همچنان مختلف در نقاط كه هاييوضعيت

،  خشن هايرفتارها يا مجازاتو  شكنجه ها و موانعنقض  موارد اين نمايد. از جملهمي و آنرا محكوم  داشته

  افراد، كليه ، ناپديد شدنخودسرانه هاي، بازداشتو خودسرانه اختصاري هايآور، اعدام و خفت غيرانساني

، تنفر  بيگانهو سلطه خارجي نيروهاي  كشور توسط يك خاك و آپارتايد، اشغال نژادي ، تبعيضنژادپرستي اشكال

،  ، تروريسم مذهبي ، نابردباريو فرهنگي ، اجتماعياقتصادي هايو ساير محروميت ر، گرسنگي، فقاز بيگانه

باشد. مي قانون حاكميت  و فقدان زنان عليه تبعيض  

مكرر 19 پ   

و   المللبين حقوق مطابق كه اييكجانبه  خواهد تا از هر اقدام بشر از كشورها مي  حقوق جهاني كنفرانس 

 در اعالميه بشر كه حقوق كامل و تحقق كشورها است ميان تجاري روابط باشد و مانعنمي ملل منشور سازمان

  الزم  و رفاه  تندرستي  براي زندگي مناسب سطح از يك  برخورداري به هر كس   حق  بشر بويژه  حقوق جهاني

  ممانعت است شده   تصريح اجتماعي ضروري و خدمات بهداشت  ،پزشكي و مراقبت تغذيه باشد از جملهمي 

  مورد استفاده  فشار سياسي اعمال  ابزار براي يك نبايد بعنوان  مواد غذائي تأكيد دارد كه  جهاني ورزد. كنفرانس

 قرار گيرد. 



20 پ   

  حقوق  الملليبين بشر و ميثاق حقوق جهاني اعالميه كشورها موظفند طبق كند كه تأييد مي جهاني كنفرانس 

و   تحصيالت نمايند كه  بشر تضمين حقوق در زمينه الملليو ساير اسناد بين و فرهنگي ، اجتماعياقتصادي

  گنجانيده  بر ارجحيت جهاني باشد. كنفرانس اساسي  هايبشر و آزادي حقوق به احترام  تقويت  با هدف آموزش

نمايند.    امر توجه اين  خواهد بهها ميدولت كند و از همهتأكيد مي آموزشي هاي بشر در برنامه حقوق موضوع

ا و ها نژادهملت ميان دوستانه و روابط ، صلحبيشتر، بردباري  درك حصول به بايستي و آموزش تحصيالت

باشد. اهداف اين  در تعقيب ملل سازمان هايفعاليت براي نمايد و مشوقي كمك مذهبي فرق  

21 پ   

بشر و   جهاني بتواند از حقوق هر شخصي آن بواسطه كه ايجاد شرايطي جهت كه هاييبايد بر تالش 

  الزم  دارند كمك مساعدت امر نياز به در اين ه ك شود و كشورهايي برخوردار باشد افزوده  اساسي هايآزادي

 جهت كه منابعي بر حجم  شوند كهمي ترغيب الدوليبين هايو ساير سازمان ملل ها، سازمانگردد. دولت ارائه

  زيربناهاي و ملي ، نهادهايملي بيفزايند، قانونگذاري نمايند بطور چشمگيريمي تنظيم   ذيل  با اهداف برنامه

  بشر از طريق حقوق به دادن ، آگاهيانتخابات در زمينه ، كمكو دمكراسي قانون حاكميت  حفظ به مربوط

.مدني و جامعه مردم  عموم  و شركت و تحصيل ، تعليم آموزش  

  22 پ 

شود   بطور مؤثر تقويت ايستيبشر ب مركز حقوق  نظارت تحت فني و همكاري   مشورتي خدمات هايبرنامه 

بشر بنمايد. از كشورها   حقوق  در رعايت  ايعمده  كمك ترتيب برخوردار باشد و بدين  بيشتري  و از تنوع

  از طريق و هم  ملل سازمان  عادي بودجه از طريق هم  برنامه  اين  خود تحت هايكمك شود تا بهمي خواسته

يافزايند. ب  داوطلبانه هاي كمك  

 را كه زيادي اهميت بشر بايستي از حقوق در ارتقاء و حمايت ملل سازمان هايو مؤثر فعاليت كامل اجراي 

بشر   حقوق هايفعاليت هاي، نيازها و خواستهاست شده   بشر داده  حقوق به ملل منشور سازمان از طريق

  منظور فعاليتهاي نمايد. بهمين شود را منعكسمي داده  مأمويرت عضو كشورهاي از طرف كه  ملل سازمان

گردد.  تأمين مالي منابع افزايش از طريق بايستي ملل بشر سازمان حقوق  

23 پ   

در    بشر، بويژه  از حقوق ارتقاء حمايت براي ملي نهادهاي  و سازنده  مهم  بشر نقش حقوق جهاني كنفرانس 

  حقوق به مربوط بشر، نشر اطالعات حقوق نقض و جبران آنان ، نقشذيربط خود نزد مقامات مشورتي ظرفيت

دهد. بشر را مورد تأييد قرار مي حقوق بشر و آموزش  

24 پ   

  نمايند. آنها بايد استانداردهايبشر ايفاء مي از حقوق در ارتقاء و حمايت اساسي نقش ايمنطقه ترتيبات 

نمايند.  و حمايت تقويت  است بشر مندرج  حقوق الملليدر اسناد بين بشر را كه حقوق جهاني  

  بشر سازمان حقوق هايفعاليت و افزايش يباتترت اينگونه تقويت جهت را كه هاييتالش جهاني كنفرانس 

دهد. را مورد تأييد قرار مي ملل  

  ارتقاء و حمايت براي فرعي هايو منطقه ايمنطقه ايجاد ترتيبات امكان بررسي ضرورت  جهاني كنفرانس 

دهد. د قرار ميهنوز وجود ندارد را مورد تأكي  ترتيبات اينگونه كه بشر در مناطقي  از حقوق  

25 پ   



بشر   هايبشر و فعاليت در ارتقاء حقوق غيردولتي هايسازمان  نقش بشر اهميت حقوق جهاني كنفرانس 

سازمانها در   اينگونه كمك شناسد. كنفرانسمي   رسميت را به الملليو بين اي، منطقهملي در سطح دوستانه

  ، ارتقاء و حمايتزمينه در اين  و تحقيقات آموزش  بشر، در هدايت حقوق اتاز موضوع عموم  آگاهي  افزايش

  تدوين  اساسي كند مسئوليتتأييد مي كه دهد. در حاليقرار مي را مورد توجه اساسي بشر و آزاديهاي  از حقوق

روند را مورد   در اين  غيردولتي هايسازمان و كمك ، معهذا نقشها استبشر با دولت حقوق به اسناد مربوط

ها و  دولت ميان و گفتگو و همكاري بحث ادامه  اهميت  جهاين منظور كنفرانس همين دهند. بهتأييد قرار مي

و   بطور اصيل آنها كه   و اعضاي غيردولتي هايدهد. سازمانرا مورد تأكيد قرار مي غيردولتي هايسازمان

  جهاني در اعالميه  شده   شناخته هايبشر و آزادي از حقوق دارند بايستي  بشر فعاليت  حقوق در زمينه واقعي

و   اهداف  برخالف  ها نبايستيو آزادي حقوق برخوردار باشند. از اين داخلي قوانين بشر و از حمايت حقوق

  در چارچوب غيردولتي هايسازمان  بشري حقوق هايفعاليت شود. در انجام  استفاده  ملل منشور سازمان اصول

نمود.  بشر نبايد دخالت حقوق جهاني هايو اعالميه داخلي  قوانين  

26 پ   

  به مربوط موضوعات در زمينه و بيطرفانه ، مسئوالنهعيني اطالعات با تأكيد بر اهميت جهاني كنفرانس 

در   ها بايستيرسانه نمايد. اينتأكيد مي جمعي  هايبيشتر رسانه هر چه بر مشاركت بشر و بشردوستانه حقوق

قرار گيرند.  و مورد حمايت آزاد بوده  داخلي  قوانين چارچوب  

   سوم فصل 

متحد  ملل سازمان بشر در سيستم حقوق بيشتر پيرامون هماهنگي   

  در چارچوب  اساسي  هايبشر و آزادي از حقوق  حمايت بيشتر براي "، هماهنگيجهاني  . "كنفرانس1 

  ، اركانملل سازمان هايارگان " از كليهجهاني منظور "كنفرانس نمايد. بدينمي  را توضيح ملل سازمان سيستم 

  عقاليي، بمنظور تقويت خواهد كهمي بشر است با حقوق  آنها در ارتباط هايفعاليت كه تخصصي هايو آژانس

، با  ناالزم  كاري پرهيز از دوباره   نياز به ، با در نظر گرفتنهايشانفعاليت قرار دادن جريان  و در يك كردن

 هايارگان عاليرتبه كند، كارشناسانمي توصيه  دبيركل  به جهاني كنفرانس نمايند. همچنين يكديگر همكاري

 هايشانفعاليت كردن بر هماهنگ خود، عالوه  ساالنه ، در جلساتتخصصي هايو آژانس ملل سازمان ذيربط

نمايند.  بشر را ارزيابي حقوق از همه  برخورداري  خود جهت هايها و سياستاستراتژي اثرات  

و   لملليابين و توسعه مالي برجسته و نهادهاي ايمنطقه هاي" از سازمانجهاني  ، "كنفرانس. بعالوه 2 

بشر را   از حقوق با برخورداري خود در ارتباط هايها، برنامهسياست اثرات خواهد كهنيز مي ايمنطقه

نمايند.  ارزيابي  

  هايسيستم  ها و نهادهايو ارگان تخصصي  هايآژانس كند كهمي " تصديقجهاني مكرر. "كنفرانس 2 

،  ، در تنظيم بشر است با حقوق در ارتباط  آنان هايفعاليت كه الدوليبين يهاو نيز ديگر سازمان ملل سازمان

نمايند و  ايفا مي حياتي خود نقش به مربوط اختيارات بشر، در محدوده  حقوق استانداردهاي  ارتقاء و اجراي

قرار دهند.  رد اهميتخود مو صالحيت  هايزمينه را در چارچوب جهاني كنفرانس نتايج  بايستمي   

يا )ابقاء(   الحاق در تصويب و تسهيل منظور تشويق به كند كهمي " قوياً توصيهجهاني  . "كنفرانس3 

  و با هدف ملل سازمان  سيستم   در چارچوب آن شده  تصويب هايبشر و پروتكل  حقوق الملليبين معاهدات

ناظر بر   هايبا ارگان  با مشورت بايستمي گيرد. دبيركل صورت همگاني  شتال آن شدن جهاني شدن پذيرفته

منظور  اند را بهنشده  بشر ملحق حقوق  معاهدات به كه  گفتگوها با كشورهايي ، برقراريمعاهدات اجراي

قرار دهد.  بر آنها مورد توجه  غلبه ، و طرقموانع شناسايي  

  ابزارهاي به  نسبت كه تحقيقاتي هر گونه ميزان  محدود كردن به كشورها را تشويق" جهاني  . "كنفرانس4 

كنند   حاصل اطمينان نمايد، و اينكهمي و محدود تحفظات دقيق االمكانحتي بشر دارند و تنظيم  حقوق  الملليبين



  از ميان اميد كه اين را به تحفظات  بطور منظم و  ناسازگار نبوده  ذيربط معاهده  از آنها با قصد و هدف  هيچيك

قرار دهند.  شوند مورد بررسي  برداشته  

  باال و پرهيز از گسترش با كيفيت الملليموجود بين استانداردهاي  انسجام  حفظ " نياز بهجهاني  . "كنفرانس5 

در    مندرج الملليجديد بين  ابزارهاي  نظيم ت به  مربوط ، رهنمودهاينموده  بشر را تصديق حقوق ابزارهاي

خواهد،  مي ملل بشر سازمان حقوق و از ارگانهاي را مورد تأكيد قرار داده  عمومي مجمع 12/41 قطعنامه 

ناظر   را مورد نظر قرار دهند، با ارگانهاي فوق ، رهنمودهايالملليجديد بين استانداردهاي  تنظيم   بررسي هنگام 

 كنند و از دبيرخانه جديد مشورت استانداردهاي تنظيم  لزوم  بشر پيرامون حقوق  معاهدات اجراي  حسن بر

جديد را بنمايند.   پيشنهاد شده  ابزارهاي فني هايبررسي انجام  درخواست  

مورد نظر   ايكشوره درخواست و بنا به لزوم  كند در موارد و هنگام مي " توصيهجهاني  . "كنفرانس6 

و  آموزش و ارائه ، بمنظور انتشار اطالعاتملل سازمان ايدفاتر منطقه بشر به  حقوق عضو، مأمورين

 ملل سازمان  كارشناسان بشر به حقوق آموزش  است  شوند. الزم   بشر اعزام  حقوق ديگر در زمينه فني هاي كمك

شود.  شوند تشكيلمي بشر اعزام  قوقح به در امور مربوط  خدمت  براي كه   

و   ابتكار مثبت يك بشر" بعنوان حقوق "كميسيون اضطراري هاياجالس " از برپاييجهاني  . "كنفرانس7 

مورد  ملل سازمان  سيستم  ذيربط هايارگان بشر توسط حقوق حاد به با تجاوزات ديگر مقابله طرق از اينكه

  نمايد.مي يرد استقبالقرار گ توجه

  منابع 

 1. " " هايفعاليت بين فزاينده از نابرابري " با نگرانيجهاني كنفرانس و  ، ماليانساني بشر" و منابع مركز حقوق

» آن انجام موجود براي غيره مورد   ملل  سازمان مهم هايديگر برنامه ، برايمنابع  اينكه ها و با در نظر گرفتنفعاليت

 افزايش ، براي ملل سازمان موجود و آتي عادي  هايبودجه  خواهد تا از درونمي عمومي و مجمع ، از دبيركلنياز است

  منابع آوردن  فراهم  براي ، وآورده بعمل فوري بشر اقدامات حقوق هايبرنامه انجام جهت منابع مالحظه قابل

نمايد سريعاً اقدام  فوق . 

ها و  هزينه پوشش بشر"، براي حقوق "مركز مستقيماً به عادي  از بودجه بيشتري ، بايد سهمچارچوب در اين  .2 

" عهده به كه ديگري هايهزينه كليه  ملل بشر سازمان حقوق هايارگان به كه آنهايي از جمله ستبشر" ا مركز حقوق

 بودجه اين تقويت تواند به"مركز"، مي فني هايهمكاري  هايفعاليت داوطلبانه مالي يابد. تأمين هستند اختصاص مربوط

" كند، كمك موجود است اماني هايصندوق به سخاوتمندانه هاي" خواستار كمككنفرانس . 

 3. " "مركز  براي و غيره ، ماليانساني كافي منابع تأمين  درخواست عمومي و مجمع " از دبيركلجهاني كنفرانس

دهد انجام خود را بطور مؤثر، كارآمد و سريع هايبتواند فعاليت (ارگان بشر" را دارد تا )اين حقوق . 

 4. " بشر،   حقوق هايفعاليت انجام براي مالي و انساني منابع اينكه تضمين نيازها به هب  " با توجهجهاني كنفرانس

منشور  " 101 ماده خواهد، براساسمي ، از دبيركل، موجود استشده توصيه الدولي بين هايارگان توسط كه گونههمان

 به شده داده  تخصيص فزاينده با اختيارات كه نحوي ، بهمنابع آن عضو، بمنظور تأمين "، و كشورهايملل سازمان

كند آيا در  بررسي نمايد كهمي دعوت " از دبيركلاتخاذ نمايد. "كنفرانس منسجمي رهيافت باشد " متناسب"دبيرخانه

  كشورهاي توسط كه گونههمان بشر به  حقوق هايفعاليت و مؤثر بموقع اجراي  تضمين ، برايبودجه چرخش برنامه

باشد يا خيريا مؤثر مي روندها، الزم اصالح نياز به ،شده عضو توصيه . 

بشر  مركز حقوق   

كندتأكيد مي ملل بشر سازمان  مركز حقوق تقويت بر اهميت جهاني كنفرانس .1  . 

بشر را ايفاء نمايد حقوق براي گسترده  وجهاتت  و جلب در هماهنگي مهمي نقش  بايستبشر مي  مركز حقوق .2  . 

 سازمان  هايمركز بتواند با ساير ارگان اين يابد كهمي تحقق بنحو عالي بشر در شرايطي  مركز حقوق كانوني نقش 

باشد داشته كامل هماهنگي ملل   ترتيبات بشر در حقوق دهنده اجزاء تشكيل نقش اهميت ، با تشخيصجهاني كنفرانس .



 هاي، و تواناييدهي  گزارش تجربه دبيركل كه نمايدمي توصيه ملل سازمان توسط صلح حفظ عمليات به مربوط ويژه

 قرار دهد. نقش مورد مالحظه ملل با منشور سازمان بشر را در انطباق حقوق  هايبشر و مكانيزم  مركز حقوق

  شده تقويت بشر در نيويورك حقوق دفتر مركز دارد كه داللت مطلب براين بشر همچنين مركز حقوق  كنندههماهنگ

 .است

و   كاري ، گروههايكارشناسان ،و كشوري موضوعي  گزارشگران سيستم بشر براي  مركز حقوق كافي  امكانات .3 

  يك بعنوان ها بايستيتوصيه گردد. پيگيري تضمين بايستبشر مي حقوق المللي بين از ابزارهاي بوجود آمده هايكميته

بشر قرار گيرد حقوق كميسيون مورد مالحظه با اولويت موضوع . 

  همكاري از طريق بايستي  نقش و اين بشر ايفاء نمايد در ارتقاء حقوق تريعمده نقش  بايستبشر مي  مركز حقوق .4 

  هايمنظور صندوق  گيرد. بدين شكل يافته توسعه فني هايو مساعدت  مشورتي خدمات برنامه يك با كشورها و توسط

فعاليتها   شوند. كليه مديريت تريهماهنگ وو بنحو كارآراتر  يافته توسعه بنحو اساسي بايستموجود مي داوطلبانه

 صورت ادواري  بصورت كه  پروژه منظور بر ارزيابي آشكار، برنامه مديريت پروژه به  از قواعد مربوط بايستمي

ً   بايستي مربوطه ها و ساير اطالعاتارزيابي گونه اين راستا نتيجه نمايند. در اين تبعيت گيردمي باشد.    در دسترسمرتبا

 عضو و كشورهاي كليه برگزار كنند كه اطالعاتي اجالس يك حداقل  ساله  همه بويژه بايستبشر مي  مركز حقوق

نمايند شركت در آن دارند بتوانند نقشي آن هايها و برنامهمستقيماً در پروژه كه هاييسازمان . 

  ملل سازمان عالي ايجاد كميسارياي موضوع ، از جملهملل بشر سازمان قوقح دستگاه و تقويت كردن متناسب 

بشر  حقوق براي  

 1. "   جهت و آتي جاري با نيازهاي ملل بشر سازمان حقوق دستگاه كردن متناسب ادامه  " ضرورتجهاني كنفرانس

 همه و پايا براي متوازن  ايتوسعه و در چارچوب شده  منعكسحاضر  بيانيه در كه بشر، بنحوي  حقوق و حمايت ارتقاء

خود  و تأثيرگذاري ، كارآئيآهنگي بايد هم  ، بويژهملل  بشر سازمان حقوق هايدهد. ارگان قرار مي را مورد تصديق مردم

 .را بهبود بخشند

 2. " و  " در چهل"كنفرانس گزارش بررسي ند هنگامكمي توصيه عمومي مجمع بشر" به  حقوق جهاني كنفرانس

 قائل بشر اولويت حقوق از همه بشر" و حمايت حقوق عالي ايجاد "كميسارياي موضوع بررسي خود، به اجالس هشتمين

 .شود

   و بردباري ، كرامتتساوي 

نابردبار  و ديگر اشكال ، تنفر از بيگانهنژادي ، تبعيض. نژادپرستيالف   

 1. " از  آنها، نظير آپارتايد، يا منتج شده بنيادي در اشكال ، بويژهنژادي ، تبعيض" محو نژاد پرستيجهاني كنفرانس

و   المللي بين جامعه هدف  ترينعمده را بعنوان معاصر و مظاهر نژادپرستي يا اشكال نژادي يا انحصاريت برتري مكاتب

دهدقرار مي بشر مورد توجه حقوق ء جهانشمولارتقا برنامه . 

 دهه "سومين به كه كاري برنامه چنين اجراي  خود را براي هايبايد تالشمي ملل سازمان هاي ها و آژانسارگان 

نمايند  تقويتمنظور را  همين به بعدي هايو نيز مأموريت است مربوط " نژادي و تبعيض با نژادپرستي مبارزه . 

 " " به سخاوتمندانه كمك تقاضاي المللي بين " قوياً از جامعهجهاني كنفرانس با   مبارزه دهه   برنامه اماني صندوق

" را داردنژادي و تبعيض نژادپرستي . 

 2. " با   و مبارزه جلوگيري براي قاطع هايواتخاذ سياست فوري  اقدامات ها انجامدولت " از همهجهاني كنفرانس

 قوانين باشد را با وضع الزم در هر كجا كه آن به مربوط يا نابردباري بيگانه ، تنفر ازو مظاهر نژادپرستي اشكال كليه

خواستار است هاييپديده با چنين مبارزه براي ملي ، و با ايجاد نهادهايكيفري اقدامات ، از جملهمناسب . 

 3. " معاصر  اشكال  براي گزارشگر ويژه يك بر تعيين  بشر" مبني حقوق "كميسيون " از تصميمجهاني كنفرانس

جهاني "كنفرانس كند. همچنينمي استقبال آن به مربوط هايو نابردباري ، تنفر از بيگانهنژادي ، تبعيضنژادپرستي  " 

  4 ماده تحت اي اعالميه تقاضا دارد تنظيم نژادي تبعيض اشكال محو كليه الملليبين عضو "كنوانسيون كشورهاي از همه

دهند قرار را مورد توجه كنوانسيون . 



 4. "   و تجاوزات با نابردباري مقابله جهت المللي بين تعهدات خواهد تا طبقدولتها مي " از كليهجهاني كنفرانس

را   مذهبي اماكن به بيحرمتي و از جمله  زنان عليه تبعيض اعمال  از جمله اعتقادات يا مذهب صدر خصو آن به مربوط

بشناسند رسميت را به و مذهب افكار، عقايد، بيان آزادي  داشتن  افراد به ، حقبكار برده . 

بر   مبتني و تبعيض نابردباري اشكال محو كليه كند تا مفاد "اعالميهمي كشورها دعوت " از كليه"كنفرانس همچنين 

بگذارند مورد اجرا يا اعتقاد" را به مذهب . 

 5. " زنند  مي نژادي  با پاكسازي  در ارتباط جنايي اقدامات به دست افراديكه كليه نمايد كه" تأكيد ميجهاني كنفرانس

ً آنرا مي يا اجازه  الملليبين جامعه و اينكه و پاسخگو بوده بشر مسئول  حقوق به  تجاوزات چنين اين  براي دهند، شخصا

هستند بكار برد  اوزاتيتج چنين اين قانوناً مسئول در مورد آنانيكه عدالت  اجراي  خود را براي تالش بايد همهمي . 

 6. "  نژادي پاكسازي با اعمال مقابله جهت يا دستجمعي خواهد بطور انفراديكشورها مي " از كليهجهاني كنفرانس

  نهايدرما دريافت به محق نژاديپاكسازي  شنبع عمل  اين آورند. قربانيان بعمل فوري ، اقداماتآن به سريع دادن  و خاتمه

و مؤثر هستند مناسب . 

  و زباني ، مذهبييا قومي ملي اقليتهاي به ـ افراد متعلق ب 

 1. " افراد   در خصوص  ملل سازمان اعالميه  در كه خواهد، همانگونهبشر مي حقوق " از كميسيونجهاني كنفرانس

و  ها، راهمؤثر حقوقشان  منظور ارتقاء و حمايت به  است شده درج و زباني مذهبي يا قومي ملي هاياقليت به  متعلق

 درخواست خواهد براساسبشر مي حقوق از مركز جهاني راستا كنفرانس قرار دهد و در اين  را مورد بررسي امكاناتي

  در زمينه شايسته هايصصو تخ ، مهارتفني و كمكهاي مشورتي خدمات برنامه از بخشي و بعنوان ذيربط دولتهاي

ها در اقليت كه ايموجود يا بالقوه هايدر وضعيت اختالفات و حل جلوگيري بشر و همچنين  ها و حقوقاقليت موضوعات

نمايد درگير هستند مساعدت آن  . 

 2. " يا   ملي هاياقليت  به افراد متعلق حقوق از ارتقاء و حمايت را به  الملليبين " كشورها و جامعهجهاني كنفرانس

  يا قومي ملي هاياقليت به افراد متعلق حقوق در خصوص ملل سازمان در اعالميه  كه  گونههمان و زباني مذهبي قومي

كندمي ترغيب گرديده درج و زباني مذهبي . 

  ( در تماميياد شده آنها )اقليتهاي كامل مشاركت  تسهيل شود، شامل انجام بايستعنداالقتضاء مي كه  اقداماتي .3 

گرددمي در كشورشان و توسعه اقتصادي و در پيشرفت جامعه و فرهنگي مذهبي ،، اجتماعي، اقتصاديابعاد سياسي . 

بومي كرر(: مردم)م ب   

از   و حمايت از تبعيض جلوگيري فرعي كميسيون بومي هايجمعيت به مربوط كاري  از گروه جهاني كنفرانس .1 

نمايد خود تكميل اجالس را در يازدهمين بومي مردم حقوق اعالميه نويسپيش كار تنظيم خواهد كهاقليتها مي . 

را  بومي هايجمعيت كاري  گروه تجديد مأموريت نمايد كهمي بشر توصيه حقوق كميسيون به جهاني كنفرانس .2 

قرار دهد نمود مورد مالحظه را تكميل بومي  هايجمعيت اعالميه نويسمزبور پيش گروه از آنكه پس . 

  سازمان سيستم فني و كمكهاي مشورتي خدمات هب مربوط هايبرنامه كند كهمي توصيه همچنين جهاني كنفرانس .3 

دهند پاسخ  آنها در بردارد با نظر مثبت بومي جمعيتهاي براي  مستقيمي منافع كشورها كه كمك درخواست به ملل . 

 كه بشر همانگونه مركز حقوق فعاليتهاي تقويت كلي منظور و در چارچوب كند بدينمي  توصيه همچنين جهاني كنفرانس

گردد مركز فراهم  براي كافي و مالي انساني منابع است شده بينيسند پيش در اين  . 

  بويژه ابعاد جامعه در كليه بومي مردم  و آزادانه  كامل  نمايد تا مشاركتمي كشورها را ترغيب جهاني كنفرانس .4 

نمايد شود را تضمينها ميآن به مربوط كه موضوعاتي در زمينه . 

 مردم المللي بين دهه را بعنوان دهه  يك 1994 از ژانويه عمومي مجمع نمايد كهمي تصويب جهاني كنفرانس .5 

 آنها در خصوص بومي مردم با مشاركت كه است اي عملگرايانه هايبرنامه شامل اعالن نمايد، اين اعالن جهان بومي

شود تأسيس بايستمي ، مناسبداوطلبانه اعتباري صندوق منظور يك شود. بدينمي  گيريتصميم . 



 مورد مالحظه بايستمي ملل سازمان در سيستم  بومي براي دائمي مجمع يك ، تأسيساي دهه چنين در چارچوب 

 .قرار گيرد

مهاجر  ( كارگران)مكرر دوم ب   

 هايشانمهاجر و خانواده كارگران تمامي بشر از حقوق نمايد تا حمايتمي كشورها را ترغيب كليه جهاني ـ كنفرانس 

نمايد را تضمين . 

  بين و بردباري آهنگي ، همتوازن بيشتر پرورش منجر به كه كند ايجاد شرايطيمي مالحظه جهاني ـ كنفرانس 

برخوردار است  ايويژه دارند از اهميت اقامت مهاجر( در آن  آنها )كارگران كشوريكه جامعه مهاجر و بقيه كارگران . 

 كارگران تمامي حقوق الملليبين كنوانسيون امضاء و تصويب كند احتمالمي از كشورها دعوت جهاني ـ كنفرانس 

قرار دهند  همورد مالحظ ممكن زمان را در اولين هايشانمهاجر و خانواده . 

بشر زنان  و حقوق مساوي ـ موقعيت ج    

 ها، سازمانامر نزد دولت اين اينكه بشر و حقوق از كليه زنان و مساوي كامل ، برخورداريجهاني كنفرانس .1 

كندمي را توصيه گردد تلقي  با اولويت  موضوع يك ملل . 

مند  بهره بعنوان و هم عامالن بعنوان هم زنان  كامل  و مشاركت يكپارچگي بر اهميت همچنين جهاني كنفرانس 

پويا و   توسعه در جهت زنان براي جهاني اقدامات در برنامه شده تعيين نيز اهداف و تأكيد كرده توسعه مراحل شوندگان

كندمي تصريح است شده ريو درج اعالميه 21دستوركار  24 در فصل  كه همانگونه متساوي . 

شود.  يكي ملل سازمان دهگستر فعاليتهاي سيستم اصلي با جريان  بايستمي بشر زنان  و حقوق مساوي وضعيت .2 

 و مورد توجه ملل سازمان مربوطه هايها و مكانيزمدر ارگان و سيستماتيك بطور مرتب بايستمي موضوعات اين

 مقاصد و اهداف  بين ارتقاء بيشتر ائتالف و همكاري بمنظور افزايش  هاييگام بايستمي قرار گيرند. بويژه رسيدگي

زنان عليه تبعيض اشكال  امحاء كليه بشر، كميته حقوق ، كميسيونزنان موقعيت كميسيون  ( CEDAW ) ،( 

UNIFEM ) ملل سازمان توسعه ، برنامه  ( UNDP ) زمينه شود. در اين  برداشته  ،ملل سازمان هايو ساير آژانس ،

شود تقويت  بايستمي زنان پيشرفت به مربوط بشر و بخش مركز حقوق بين و هماهنگي همكاري . 

،  خصوصي و زندگي در جامعه زنان عليه خشونت بردن از بين جهت تالش  بر اهميت ويژه به جهاني كنفرانس .3 

  در جنسيت از ناشي ، امحاء تبعيضزنان ، استثمار و قاچاقجنسي هاياستفاده و سوء  جنسي تهديدات اشكال امحاءكليه

از  بعضي از اعمال  و آثار مضر ناشي زنان حقوق بين است ممكن كه اختالفي هر گونه بردن ، و از بينعدالت  اجراي 

  مجمع از جهاني كند. كنفرانسبوجود آيد تأكيد مي مذهبي گرائي و افراط فرهنگي ، تبعيضاتسنتي روشها و عادات

نمايد با   و كشورها را ترغيب نموده تصويب را زنان عليه خشونت به  مربوط اعالميه نويسيشخواهد پمي عمومي

كنند مزبور مبارزه اعالميه مفاد  مطابق زنان عليه خشونت . 

 لليالمبين انساندوستانه قوانين بشر و حقوق اساسي اصول ، نقضمسلحانه درگيري بشر در شرايط  حقوق نقض 

  يك  ، بويژهاجباري ، بارداريجنسي برداري، بهره، تجاوز سيستماتيكقتل از جمله  حقوق موارد نقض . اينگونهاست

طلبدمؤثر را مي واكنش . 

  تبايس مي ملل  كند. سازمانمي را ترغيب زنان عليه و مخفيانه علني تبعيض اشكال امحاء كليه جهاني كنفرانس .4 

  را تشويق 2000 كشورها تا سال تمامي از سوي زنان عليه تبعيض اشكال كليه امحاء كنوانسيون  جهاني تصويب هدف

مذكور   كنوانسيون كشورها در قبال تعداد كثير تحفظات بويژه  تحفظات قرار دادن  مخاطب هايها و روشنمايد. راه

زنان عليه   تبعيض اشكال امحاء كليه كميته گردد. از جمله   تقويت  بايستمي  ( CEDAW ) كار بررسي به بايستمي  

با    در مغايرت خود را كه  تحفظات كه شوند ترغيب بايستدهد. كشورها مي ادامه  كنوانسيون كشورها در قبال  تحفظات

گيرند بازپس ناسارگار است المللي بين معاهدات يا قوانين و مزبور بوده كنوانسيون مقصود و هدف . 

را منتشر كنند تا   ضروري اطالعات بايستبشر مي حقوق الملليبين از ابزارهاي  منبعث كننده  نظارت ارگانهاي .5 

شر و  ب  حقوق و مساوي كامل مند شدنبهره موجود در پيگيري اجرائي  از روشهاي مؤثرتري گيريبتوانند بهره زنان

 جديدي هايروش بشر زنان و حقوق تساوي اجراء تعهد به بمنظور تقويت باشند. همچنين داشته شانتبعيض بدون



زنان وضعيت  اتخاذ گردد. كميسيون بايستمي  ( CSW ) زنان عليه تبعيض اشكال امحاء كليه و كميته  ( CEDAW ) 

ً   بايستمي  امحاء كليه كنوانسيون به اختياري پروتكل يك نمودن آماده از طريق شكايت ارائه  قح  معرفي احتمال سريعا

دهند قرار را مورد بررسي زنان عليه تبعيض اشكال . 

 عليه در مورد خشونت گزارشگر ويژه يك انتصاب بررسي بشر براي حقوق كميسيون از تصميم جهاني كنفرانس 

كندمي استقبال اجالسش پنجاهمين ريان در ج زنان . 

 در سراسر طول  و رواني جسمي سالمتي استانداردهاي  از باالترين زنان برخورداري  ، اهميتجهاني كنفرانس .6 

 اشكال ليهامحاء ك ، و كنوانسيونزنان جهاني كنفرانس در زمينه جهاني كنفرانس دهدقرار مي را مورد شناسائي عمرشان

در  زنان در حق و مردان  زنان بين تساوي ، بارديگر براساستهران 1968 بيانيه ، همچنينزنان عليه تبعيض

 به مساوي دسترسي و همچنين خانواده تنظيم برنامه ، خدماتو كافي دسترسي قابل بهداشتي از توجهات برخورداري

كندتأكيد مي سطوح هدر كلي و پرورش آموزش . 

بر   مبتني از آمار و ارقام  با استفاده بايستبشر مي حقوق الملليبين از ابزارهاي  منبعث  كننده  نظارت هاي ارگان .7 

شوند   تشويق  بايستمنظور نمايند. كشورها مي هايشانها و يافتهرا در بررسي بشر زنان  و حقوق زنان ، وضعيتجنسيت

 ارائه و يا دائمي موقت  بصورت زنان وضعيت را در خصوص مذكور اطالعاتي هايارگان خود به در گزارشات تا

 خود قطعنامه 49 اجالس بشر در جريان  حقوق كميسيون كند كهمي توجه مطلب اين به با رضايت  جهاني نمايند كنفرانس

  انجام به بايستبشر نيز مي  حقوق در زمينه كاري هايو گروه گزارشگران است شده فتهگ  در آن  رساند كه تصويب را به

شوند تشويق كاري چنين . 

 هايبا ساير ارگان در همكاري زنان پيشزفت به مربوط  بخش توسط بايستنيز مي هايي( گام46/1993 )قطعنامه 

ً  ملل سازمان بشري حقوق هايفعاليت اينكه تضمين جهت ملل سازمان بشر  مركز حقوق بويژه ملل سازمان   نقض مرتبا

و   شود. آموزش قرار دهند برداشته  و رسيدگي را مورد توجه بر جنسيت مبتني هايستفادهسوءا از جمله  بشر زنان حقوق

  حقوق نقض با و مقابله  آنها در شناسايي به مساعدت جهت ملل سازمان انساندوستانه هايبشر و كمك حقوق پرسنل تعليم

گردد  تشويق بايستمي جنسيتي تعصب بدون هايشانفعاليت و انجام زنان بشر ويژه . 

  تصميم هايپست به زنان دسترسي تسهيل را به الملليو بين ايمنطقه هايها و سازماندولت جهاني كنفرانس .8 

 انهدبيرخ بيشتر در هايگام برداشتن  نمايد. كنفرانسمي  ترغيب گيريتصميم مراحل بيشتر آنها در   و مشاركت گيرنده

 با منشور سازمان  مطابق اي و زير مجموعه اصلي  عضو و ساير ارگانهاي و ارتقاء كارمندان انتصاب جهت ملل سازمان

نمايدمي را تشويق ملل .  

   كودك دـ حقوق 

كودكان براي خواست "نخستين بيانيه اصول جهاني كنفرانس .1  " CALL FORER) 

 (CHILDREN FIRST  الملليو بين ملي عمده هايتالش  بر اهميت رابطه  و در اين قرار داده  را مورد تصريح 

كودكان صندوق هايتالش  بويژه  ( UNICEF ) كودكان  و مشاركت  ، توسعهقاء، حمايتب حق به ارتقاء احترام  براي  

كندتأكيد مي . 

 اجالس  و امضاء اعالميه 1995 سال تا  كودك حقوق كنوانسيون جهاني و پذيرش تصويب به منظور دستيابي به .2 

  جهاني گيرد. كنفرانس نجاما كشورها بايد اقداماتي تمامي اثر آنها از سوي  اجراء و و همچنين اقدام  ، برنامهجهان سران 

و يا   كنوانسيون با اهداف   در مغايرت كه صورتي  در كنوانسيون خود را در قبال تحفظات نمايد كهمي كشورها را ترغيب

گيرند بازپس است المللي بين  معاهدات با قوانين در تعارض . 

  موجود در باالترين  منابع بكارگيري  را بمنظور تا اقداماتكند مي كشورها را ترغيب تمامي جهاني كنفرانس .3 

آورند بعمل سران  جهاني اجالس اقدام  برنامه اهداف به بمنظور دستيابي المللي بين همكاري با حمايت ممكن سطح . 

 كنند. بوسيله خود لحاظ ملي اقدام  هايبرنامه را در كودك  حقوق خواهد تا مفاد كنوانسيوناز كشورها مي جهاني كنفرانس

، و مير نوزادان  مرگ  نرخ كاهش به  بايستي  ويژه ، اولويتالملليبين تالشهاي و از طريق ملي اقدامات هايبرنامه اين

  هايشود. برنامه ده دا اختصاص كودكان اساسي و آموزش سالم آشاميدني آب و تأمين و بيسوادي سوء تغذيه نرخ كاهش

،  طبيعي فجايع از وقوع ناشي اضطراري هايبا وضعيت مبارزه شد در جهت الزم كه هر زمان بايستمي ملي اقدامات

شود بكار گرفته فقر مفرط در وضعيت شديد كودكان و مسائل مسلحانه درگيريهاي . 



  تحت  بويژه حاد كودكان مسئله به الملليبين همكاري  كند تا با حمايتمي كشورها را ترغيب كليه جهاني كنفرانس .4 

 از طريق شود. از جمله  بطور مؤثر مبارزه  بايستمي از كودكان استثمار و سوء استفاده دشوار بپردازند، با شرايط

ساير   و همچنين كودك و پورنوگرافي ، فحشاء كودكدختركشي با نوزاد منظور مقابله آنها به ايريشه عوامل  به پرداختن

سكسي سوء استفاده اشكال . 

و ارتقاء   حمايت تضمين در جهت آن  تخصصي  هايو سازمان ملل سازمان اقدامات از كليه جهاني كنفرانس .5 

كندمي دختر حمايت بشر كودك مؤثر حقوق و  محدود قوانين كند تا با بررسيمي كشورها را ترغيب جهاني كنفرانس .

 شود و يا ضرريمي واقع تبعيض دختر كودك آنها عليه اعمال موجب به را كه هاييها و روشموجود، سنت مقررات

نمايد شود حذفآنها مي متوجه . 

  كودكان  حمايت كردن  بهينه هايروش را در خصوص  ايمطالعه دبيركل پيشنهاد كه قوياً از اين جهاني كنفرانس .6 

 ، ارزشهايجنگي در مناطق كودكان به مساعدت كند. بمنظور تسهيلمي  آغاز كند، حمايت مسلحانه هايدر درگيري

 كنترل استفاده در مقابل از كودكان حمايت شامل بايستمي اقدامات آيد. اين بعمل بايستمي الزم و اقدامات دوستانهانسان

 شكنجه كودكان و بازپروري بعدي هايمراقبت بشود. نياز به ضد پرسنل هايمين بويژه جنگي تسليحات از كليه نشده

قرار گيرد و رسيدگي مورد توجه بالفاصله   بايستمي جنگ بواسطه شده  خواهد كهمي كودك حقوق از كميته كنفرانس .

دهد  را افزايش مسلح نيروهاي در خدمت جهت قانوني نس حداقل  . 

 از سوي بطور منظم كودكان بشر و وضعيت حقوق به مربوط موضوعات كند كهمي توصيه جهاني كنفرانس .7 

 تخصصي  هايآژانس دهكنن  نظارت ارگانهاي توسط و همچنين ملل سازمان سيستم به مربوط هايارگانها و مكانيزم كليه

قرار گيرد و نظارت مورد بررسي با وظايفشان انطباق در . 

  بشر، و بويژه حقوق ابزارهاي تمامي  مؤثر در اجراي  غيردولتي سازمانهاي كه نقشي اهميت جهاني كنفرانس .8 

دهدقرار مي را مورد شناسايي نمايندايفاء مي كودك  حقوق كنوانسيون . 

و مفيد و   سريع بشر بتواند بنحوي  مركز حقوق كند با كمكمي توصيه كودك حقوق كميته به جهاني كنفرانس .9 

كشورها   گزارشات و تسليم كنوانسيون  تصويب سابقه بي ميزان به با توجه  هرساند، بويژ انجام خود را به مؤثر وظايف

گيردمي صورت آن متعاقب كه . 

از شكنجه آزادي   

  بسياري  توسط و غيرانساني رحمانهبي و ساير رفتارها و اعمال  شكنجه عليه كنوانسيون  از تصويب جهاني كنفرانس 

كنند سريعتر آنرا تصويب عضو نيز هر چه  ساير كشورهاي اميدوار است كند ومي ستقبالعضو ا از كشورهاي . 

 آن در نتيجه كه است شكنجه عمل انساني كرامت نقض طرق تريناز وحشيانه يكي كند كهتأكيد مي جهاني كنفرانس 

شودمي گرفته  و يا تا حدي سلب ها از ويو ساير فعاليت حيات ادامه و توانايي رفته از بين فرد قرباني كرامت . 

بايد  كه است حقي از شكنجه ، آزادي دوستانه انسان بشر و قوانين  حقوق قوانين طبق  كند كهتأييد مي جهاني كنفرانس 

مسلحانه درگيريهاي و يا هنگام الملليو بين داخلي هايناآرامي در زمان  جمله  شود، از حمايت شرايط در كليه . 

 و از طريق داده خاتمه شكنجه عمل سريعتر به هر چه خواهد كهدولتها مي از كليه ترتيب بدين جهاني كنفرانس 

  هايمكانيزم با تقويت لزوم و در صورت مربوطه هاينيز ساير كنوانسيون بشر و حقوق جهاني اعالميه كامل اجراي 

را با گزارشگر  كاملي خواهد همكاريمي هادولت از كليه جهاني ببرند. كنفرانس را از بين شيطاني عمل موجود اين

باشند داشته وظايفش منظور انجام به ويژه . 

در  پزشكان و بويژه بهداشتي پرسنل در مورد نقش طب اخالقيت مؤثر "اصول اجراي  براي  جهاني ضمانت به 

  عمومي مجمع توسط " كهو غيرانساني رحمانه بي يا رفتارهاي ساير اعمال و از شكنجه و بازداشتيان از زندانيان حمايت

داشت ويژه گرديد بايد توجه تصويب ملل سازمان . 

  ياري نياز به به كند با توجهتأكيد مي ملل سازمان  در چارچوب عيني هايساير فعاليت بر اهميت جهاني كنفرانس 

 ، ارائه قربانيان و اجتماعي ، روانيفيزيكي بازپروري مؤثرتر براي هايحل راه تضمين و شكنجه قربانيان به رساندن



ها  ساير فعاليت به شكنجه قربانيان براي  اهدايي صندوق بيشتر هايكمك منظور بايد از طريق اين براي الزم  منابع

يابد اولويت . 

دهد و  مي مصونيت بشر مانند شكنجه شديد حقوق نقض به افراد مسئول  به را لغو كنند كه ها بايد قوانينيدولت 

كنند ريزيپي قانون اجراي  را براي محكمي تا اساس قرار داده  را مورد محاكمه بايد موارد نقض همچنين . 

تمركز يابد و   از شكنجه خودداري  چيز به از هر بايد بيش شكنجه خاتمه براي تالش  كند كهتأييد مي جهاني سكنفران 

بازديد   از طريق از شكنجه خودداري  ايجاد نظام آن  هدف كه كنوانسيون اختياري كند پروتكلمي درخواست ترتيب بدين

گردد سريعتر تصويب چه  باشد هربازداشتگاهها مي دائمي . 

   اجباري مفقود شدن 

ها دولت از كليه  اجباري مفقود شدن به از افراد محكوم حمايت اعالميه از تصويب استقبال ضمن جهاني كنفرانس 

و  داده خاتمه آن  ، بهكرده جلوگيري اجباري مفقود شدن بيابند تا از عمل قضايي و ، اداري مؤثر قانوني خواهد راههايمي

تصور شود  كه  هنگامي موظفند در هر شرايطي هادولت كليه كند كهتأكيد مي جهاني قرار دهند. كنفرانس مورد محاكمه

را   فرد متخلف تأييد اتهامات دهند و در صورت را انجام  الزم بازرسي  مفقود گرديده آنان نفوذي  باالجبار در حوزه فردي 

قرار دهند مورد محاكمه . 

افراد معلول حقوق   

افراد   استثناء شامل هستند و بدون جهاني اساسي هايبشر و آزادي حقوق كند كليهتأكيد مي جهاني كنفرانس .1 

و   مستقل ، زندگي، كار،آموزش، رفاهحيات مشترك هستند و از حقوق تولد يكسان افراد از بدو شوند. كليهنيز مي معلول

  آميز منفييا رفتار تبعيض مستقيم  تبعيض نوع ، هرباشند. بنابراينبرخوردار مي اجتماعي هايجنبه در كليه فعال شركت

را  قوانيني لزوم خواهد در صورتها مياز دولت جهاني شود. كنفرانسمي فرد تلقي حقوق نقض فرد معلول به  نسبت

كند يا تعديل  تصويب حقوق از اين افراد معلول برخورداري تضمين براي . 

يا  ، اجتماعي، مالياز فيزيكي اعم اجتماع موجود در موانع كليه جا باشد. بايد با نابودي تواند همهمي فرد معلول .2 

شود داده مشترك هايافراد فرصت  اين سازند بهمي را محدود يا ناممكن معلول فرد كامل مشاركت كه رواني . 

  عمومي مجمع جلسه و هفتمين در سي  كه افراد معلول براي جهاني عمل برنامه به با توجه جهاني كنفرانس .3 

 استاندارد براي "قوانين نويسكند پيشمي درخواست و اجتماعي اقتصادي  و شوراي عمومي گرديد از مجمع تصويب

نمايند شد را تصويب تهيه 1993 خود در سال در جلسه  " كه افراد معلول فرصت ها براي سازييكسان .  

بشر حقوق و تقويت عه، توسهمكاري   

بشر   و حقوق ، توسعهارتقاء دموكراسي منظور به الملليو بين ملي هايكند فعاليتپيشنهاد مي جهاني كنفرانس .1 

يابند اولويت . 

از   و حمايت جمعي مدني جوامع تقويت بشر، حقوق نهادهاي و تأسيس منظور تقويت به كه  هاييتالش بايد به .2 

 انجام ها برايدولت از سوي كمك ، درخواستبافت شود. در اين خاص توجهي گيردمي پذير انجامآسيب هايگروه

  در مورد انتخابات عموم به اطالعات و ارائه انتخابات بشري حقوق هايجنبه به  كمك ه و از جمل آزاد و عادالنه انتخابات

برخوردار است خاصي از اهميت   مشاركت و نيز عدالت و اجراي بيان ، ارتقاء آزادي قانون اجراي تقويت به  كمك .

باشدمي مهم ميزان همان نيز به گيريو مؤثر افراد در فرآيند تصميم واقعي . 

 بشر تأكيد دارد. اين   مركز حقوق سوي از فني و كمكهاي مشورتي خدمات تقويت نياز براي به جهاني كنفرانس .3 

 در تهيه از جمله   دهد، بشر ارائه حقوق مسائل برخي را در خصوص هاييكشورها كمك درخواست مركز بايد بنابه

 از اين بشر بخشي از حقوق ارتقاء و حمايت براي و جامع منسجم عمل هايبرنامه بشر و در اجراي قحقو گزارشات

  حقوقي ، حمايتبشر و دموكراسي حقوق نهادهاي شوند عبارتند از تقويت بايد در اختيار كشورها قرار داده هاكهبرنامه

بشر حقوق به احترام  ارتقاء با هدف عمومي و اطالعات جامع موزش، آو سايرين  مقامات بشر، آموزش از حقوق . 

 در حال  كه كشورهايي به  منظور كمك به ملل  در سازمان جامعي كند برنامهشديداً پيشنهاد مي جهاني كنفرانس .4 

 توسط كه ايبرنامه شود. چنين ند تهيهباشمي قانوني بشر و اجراي  در حقوق مؤثر ملي  ساختارهاي يا تقويت تأسيس



 ملي هايپروژه اجراي  براي و مالي فني هايها كمكدولت درخواست شود بايد بتواند بنابهمي بشر هماهنگ  مركز حقوق

 بشر و بهبود هر حقوق امنيتي و نيروهاي وكال، قضات  ، آموزشو تنبيهي جزايي منظور بهبود مؤسسات دهد. به ارائه 

ارتقاء و   را براي  عمل هايكند تا برنامه كمك هادولت بايد به برنامه ، اينقانون عملكرد مناسب به  مربوط  فعاليتي زمينه

نمايند بشر اجرا  از حقوق حمايت . 

ساختار   تأسيس ، براي هاييراه يحاو كه كند تا پيشنهاداتيمي درخواست ملل سازمان  از دبيركل جهاني كنفرانس .5 

دهد ارائه  ملل سازمان عمومي مجمع هستند، به برنامه اين براي مالي جريانات و ارائه عملياتي هايو روش . 

ارتقاء و  بهبود،  را براي هاييراه كه  ملي عمل برنامه تهيه كند تا امكانكشورها پيشنهاد مي به جهاني كنفرانس .6 

نمايند بررسي دهدمي بشر ارائه  از حقوق حمايت . 

اجرا شود.  توسعه  حق اعالميه بايد طبق توسعه الينفك  و جهاني حق بشر تأكيد دارد كه  حقوق جهاني كنفرانس .7 

  استقبال بشر حقوق كميسيون  " توسطتوسعه حق براي موضوعي كاري "گروه تشكيل از جهاني ، كنفرانسبافت در اين 

سريعتر   هر چه ملل  سازمان هايها و آژانسارگان ساير و همكاري خواهد با مشورتمي  كاري گروه كند و از اينمي

 تجلي اي را بر هاييكند و راه " تنظيمتوسعه حق "اعالميه در اجراي  موانع بردن از بين براي را و مؤثري جامع هايراه

شود بررسي ملل  سازمان عمومي كشورها پيشنهاد كند تا در مجمع در كليه توسعه حق دادن  . 

  حقوق در زمينه و اجتماعي محلي  هايو ساير سازمان غيردولتي هايكند سازمانپيشنهاد مي جهاني كنفرانس .8 

دولتها در   با همكاري توسعه حق به  مربوط هايفعاليت و در اجراي  الملليو بين ملي تر را در سطوحاساسي بشر نقش

ايفا كنند ايتوسعه هايجنبه كليه . 

مؤثر   حقوقي نظام با ساختن در ارتباط خود را خواهد تا توانها و نهادها ميها و آژانساز دولت جهاني كنفرانس .9 

 بايد به توسعه در جهت  همكاري دهند. بازيگران افزايش زمينه در اين فعال ملي بشر و نهادهاي   از حقوق حمايت براي

باشندمي  با يكديگر مرتبط و حقوق دموكراسي ،توسعه خاطر بسپارند كه ،  جامع ايبرنامه تهيه خواهان جهاني كنفرانس .

است  دموكراتيك و نهادهاي قانون  اجراي تقويت براي حضور افراد متخصص  و منابع اطالعاتي بانك . 

  و فرهنگي ، اجتماعياقتصادي حقوق كميته ميكند تابا همكاري بشر را تشويق حقوق كميسيون جهاني كنفرانس .10 

دهند را ادامه و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي  حقوق المللبين  ميثاق اقتصادي پروتكل بررسي . 

و   مشورتي خدمات هايبرنامه بشر براي مركز حقوق نظارت تحت كند كهپيشنهاد مي جهاني كنفرانس .11 

بشر   از حقوق  منظور ارتقاء و حمايت به اي منطقه ترتيبات  تشكيل  و تقويت بر پايه ريبيشت ، منابعفني هايكمك

شود داده تخصيص . 

بشر  حقوق آموزش   

  پايا و هماهنگ روابط به دستيابي ارتقا و الزمهعمومي بشر و اطالعات حقوق ، آموزشجهاني از نظر كنفرانس .1 

باشدمي  مشترك صلح  و پذيري، تحملركو د با ساير اجتماعات . 

 و براي انساني شخصيت كامل توسعه را بسوي و آموزش داشته سواديبي كنيدر ريشه كشورها بايد سعي .2 

بشر،   خواهد حقوقكشورها و نهادها مي از كليه جهاني كنند. كنفرانس هدايت اساسي هايبشر و آزادي  حقوق تقويت

دهند ارائه  و غيررسمي رسمي آموزش براي هاييدرس عنوان  را به قانون و اجراي  ، دموكراسيدوستي انسان قانون . 

 ابزارهاي طبق اجتماعي و تحوالت ، توسعه، دموكراسياز صلح  مطالبي بشر بايد حاوي حقوق آموزش .3 

  بشر منتهي حقوق به تعهد جهاني تقويت به با توجه مشترك آگاهي و درك ا بهبشر باشد ت حقوق الملليو بين ايمنطقه

 .گردد

  توسط 1993 در مارس " كهدموكراسي بشر و حقوق آموزش جهاني عمل "برنامه به با توجه جهاني كنفرانس .4 

  دولتها بشر به حقوق ساير ابزارهاي به با توجهگرديد و   تصويب دموكراسي بشر و  حقوق آموزش المللي بين گروه

  عمومي اطالعات بشر و توزيع حقوق گسترده تا آموزش كرده را تنظيم خاصي  هايها و استراتژيكند برنامهمي توصيه

كنند تضمين زنان  بشر حقوق به خاص را با توجه . 



 آگاهي بطور روزافزون  غيردولتي هايو سازمان ملي ، نهادهايدولتي نبي هايسازمان ها بايد با همكاريدولت .5 

 عمومي اطالعات "مبارزه تقويت بر اهميت جهاني ارتقاء دهند كنفرانس مشترك پذيريبشر و تحمل افراد را از حقوق

نمايند و بطور مؤثر   حمايت غاز و از آن بشر را آ حقوق ها بايد آموزشگروه تأكيد دارد. اين ملل سازمان "جهاني

كنند توزيع عموم  ميان زمينه را در اين  اطالعات   بايد پاسخگوي ملل  سازمان فني هايو كمك مشورتي خدمات برنامه .

 به مربوط تخصصي  هايآموزش بشر و براي حقوق در زمينه آموزش هايفعاليت ها برايدولت هايدرخواست

 از جمله ويژه هايگروه و كاربرد آنها براي دوستانه انسان بشر و حقوق حقوق الملليبين ابزارهاي استانداردهاي 

  ملل بشر سازمان حقوق  آموزش بايد به باشد. همچنين بهداشتي و پرسنل ، پليسقانون اجراي مأمورين ،نظامي نيروهاي

داشت توجه آموزشي فعاليتهاي و تمركز بر چنين  ارتقاء، تشويق براي . 

و ارزيابي اجرايي روشهاي   

 بشر را در قوانين  حقوق الملليبين موجود در ابزارهاي  خواهد استانداردهاي ها مياز دولت جهاني كنفرانس .1 

بشر مؤثرند   از حقوق در ارتقاء و حمايت را كه جامعه هايارگان ، نهادها وملي دهند و ساختارهاي خود ارائه  داخلي 

كنند تقويت . 

 نيازهاي شود تا پاسخگوي تقويت ملل سازمان هايها و برنامهكند فعاليت"پيشنهاد مي جهاني كنفرانس .2 

  باشند. كنفرانسبشر مي  وقاز حق ارتقاء و حمايت خود براي  ملي نهادهاي و تقويت تأسيس به مايل باشد كه هاييدولت

از  كند، بويژهمي بشر تشويق از حقوق حمايت منظور ارتقاء و را به ملي نهادهاي ميان  همكاري تقويت همچنين جهاني

ملل و سازمان ايمنطقه هايسازمان ميان و همكاري و تجربيات اطالعات تبادل طريق . 

 كند بهعضو پيشنهاد مي هايدولت جلسه  ها وارگان اين رؤساي بشر، جلسه حقوق هايرگانا به جهاني كنفرانس .3 

  مربوط هايكنوانسيون ها بر طبقدولت گزارش تهيه متعدد براي و رهنمودهاي گزارشات  هماهنگي خود براي هايتالش

و تأثير بيشتر   تسهيل باعث هر دولت مورد تعهدات در كلي گزارش ائه ار باشند كه داشته و دقت داده  بشر ادامه حقوق به

شودمي تالشهايشان . 

 و شوراي عمومي بشر، مجمع حقوق المللي بين عضو ابزارهاي كند كشورهايپيشنهاد مي جهاني كنفرانس .4 

  هماهنگي تا از طريق كرده را بررسي مختلف هايها و روشمكانيزم بشر موجود و حقوق ابزارهاي و اجتماعي اقتصادي 

آنها را ارتقاء دهند كارآيي و كارها، تكرار وظايف عدم به با توجه مختلف هايها و روشابزارها مكانيزم بهتر ميان . 

 به يابد با توجه ادامه  ابزارها ارزيابي كرد و از جمله بهبود عمل براي  كند فعاليتپيشنهاد مي جهاني كنفرانس .5 

 ملي روش بايد از ، همچنينمربوطه جلسات رؤساي پيشنهاد از سوي  و بويژه شده خصوص در اين كه زيادي پيشنهادات

آيد بيشتر بعمل بشر حمايت  حقوق كميته جامع . 

را  ارتباطي اختياري هايروش كند سايربشر پيشنهاد مي حقوق عضو ابزارهاي  كشورهاي به جهاني كنفرانس .6 

و تأييد قرار دهند مورد بررسي . 

داشتند و از  بشر ابراز نگراني حقوق كننده  نقض متخلفين عضويت به نسبت  جهاني (. كنفرانس)در ادامه  6 

  جوانب كليه بررسي ها" براي از اقليت و حمايت از تبعيض جلوگيري فرعي بشر و "كميسيون حقوق كميسيون هايتالش

كندمي  حمايت . 

ر را در بش موجود حقوق ابزارهاي بهتر اجراي  بشر امكان حقوق كند كميسيونپيشنهاد مي جهاني كنفرانس .7 

  جنايي كار خود در مورد دادگاه خواهد بهمي الملل بين  حقوق از كميسيون كند و بررسي ايو منطقه المللي بين سطوح

دهد ادامه  المللبين . 

اند نپيوسته مربوطه و پروتكل ژنو 1946 كنوانسيون عضويت به تا كنون كه از كشورهايي جهاني كنفرانس .8 

باشند داشته آن  كامل در اجراي   تالش حقوقي و ملي ، در سطح عضويت كند تا ضمنمي وتدع . 

 براي جامعه هايها، ارگان گروه افراد، و وظايف حقوق "اعالميه نويسكند پيشپيشنهاد مي جهاني كنفرانس .9 

شود و تصويب " سريعتر تكميلالملل بين شده شناخته اساسي  هايبشر و آزادي  از حقوق ارتقاء و حمايت . 



  كاري هايو گروه ، متخصصيننمايندگان ،ويژه گزارشگران نظام  و تقويت حفظ  بر اهميت جهاني كنفرانس .10 

را  خود كند تا بتوانند وظايفها تأكيد مياز اقليت و حمايت از تبعيض جلوگيري فرعي  بشر و كميسيون  حقوق كميسيون

شود گذارده اختيارشان در و مالي انساني الزم  و منابع داده انجام جهان كشورهاي در كليه . 

 تضمين بشر و در جهت از حقوق ارتقاء و حمايت براي ملل فعالتر سازمان نقش خواهان جهاني رانسكنف .11 

منشور   و اصول اهداف  و بر طبق مسلحانه هايموارد درگيري در كليه المللبين دوستانه انسان حقوق به كامل احترام 

باشدمي . 

 را مورد بررسي جديدي هايرهيافت بايد و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي حقوق از برخورداري تقويت براي .12 

 فرهنگي و ، اجتماعياقتصادي  الملليبين ميثاق حقوق تجلي در ميزان پيشرفت تعيين براي نظامي قرارداد از جمله 

 الملليو بين اي، منطقهملي  در سطوح فرهنگي و ، اجتماعي اقتصادي حقوق تضمين براي مشتركي بايد تالش همچنين

داد انجام . 

جهاني كنفرانس تداوم   

 هايها و آژانسو ساير ارگان  بشر حقوق كميسيون  عمومي كند مجمعبشر پيشنهاد مي  حقوق جهاني كنفرانس .1 

  كنفرانس  در سند نهايي مندرج  تأخير پيشنهادات نو بدو كامل اجراي  را براي هاييروش ملل سازمان بشر نظام حقوق

 همچنين جهاني دهند. كنفرانس قرار را مورد توجه ملل بشر سازمان دهد تا حقوق اعالم  كنند و نيز امكان بررسي

نمايد را بررسي جهت در اين  حاصله هايپيشرفت بشر ساالنه  حقوق كند كميسيونپيشنهاد مي . 

  حقوق جهاني سالگرد اعالميه پنجاهمين مناسبت به  كند كهمي درخواست ملل سازمان  از دبيركل جهاني كنفرانس .2 

 در حاصله  كند تا در مورد پيشرفتهاي دعوت ملل بشر سازمان حقوق هايآژانس ها وها و ارگاندولت بشر از كليه

  بشر و شوراي حقوق كميسيون  از طريق عمومي مجمع جلسه و دومين پنجاه به دويب گزارش كنفرانس سند نهايي اجراي 

دهند ارائه  و اجتماعي اقتصادي  و نيز   ملي نهادهاي لزوم و در صورت ايبشر منطقه حقوق ، نهادهايترتيب همين به .

دهند.  ارائه كنفرانس سند نهايي در مورد اجراي  ملل  سازمان دبيركل خود را به توانند نظراتمي غيردولتي  هايسازمان

بشر   حقوق المللي بين هايپروتكل قراردادها و جهاني تصويب هدف به  دستيابي در جهت حاصله پيشرفت ارزيابي بايد به

داشت خاص توجهي ملل سازمان نظام  در چهارچوب شده تصويب . 

 


