
(اسهم) یدازآ یارب یهدنامزاس و یگتسبمه روشنم
۱۴۰۱ دنفسا ۱۸ خیرات رد هدش یناسرزورب هخسن۱۴۰۱

رب یمالسا یروهمج زا یمخز هک ام یهمه .دنلسگب ار دادبتسا و ضیعبت ،متس ریجنز ات دنتسه نآ رب و دنریگیم یپ ار دوخ یهناهاوخیدازآ یهزرابم ناریا مدرم ،یدازآ و یگدنز ،نز بالقنا زاغآ و ینیما (انیژ) اسهم لتق زا سپ
نیا هب ندیسر .مینادیم یمالسا یروهمج زا راذگ ار کیتارکومد و دازآ یناریا هب ندیسر هار ،میراد دوخ نت و ناج رب یمالسا یروهمج زا یمخز هک ام یهمه .دنلسگب ار دادبتسا و ضیعبت ،متس ریجنز ات دنتسه نآ رب و دنریگیم
یاهتیلاعف رب ادتبا روشنم نیا .تسا رمتسم یهزرابم و یهدنامزاس ،یگتسبمه لماع هس دنمزاین ییاهن ِفده نیا هب ندیسر .مینادیم یمالسا یروهمج زا راذگ ار کیتارکومد و دازآ یناریا هب ندیسر هار ،میراد دوخ نت و ناج
 نیا رب .دنک مهارف روشک لخاد نارگشنک یهنالاعف تکراشم یارب ار هنیمز دناوتیم هک دنکیم هیکت روشک زا جراخ یاهتیلاعف رب ادتبا روشنم نیا .تسا رمتسم یهزرابم و یهدنامزاس ،یگتسبمه لماع هس دنمزاین ییاهن ِفده
ریز یاههتساوخ دیاب و تسا رییغت داجیا یارب مزال یاهماگ نیلوا زا یمالسا یروهمج ِیناهج ِیاوزنا هک میرواب نیا رب .دنک مهارف روشک لخاد نارگشنک یهنالاعف تکراشم یارب ار هنیمز دناوتیم هک دنکیم هیکت روشک زا جراخ

  دوش یریگیپ ریز یاههتساوخ دیاب و تسا رییغت داجیا یارب مزال یاهماگ نیلوا زا یمالسا یروهمج ِیناهج ِیاوزنا هک میرواب

:دوش یریگیپ


یمالسا یروهمج یارفس جارخا یارب کیتارکومد یاهتلود اب ینزیار .۲
.یسایس ناینادنز







یسایس ناینادنز مامت یروف و طرش و دیق یب ندرک دازآ و مادعا مکح وغل یارب یمالسا یروهمج رب یللملا نیب راشف داجیا .۱

دوخ عوبتم یاهروشک رد یمالسا یروهمج ِناگتسباو جارخا یارب کیتارکومد یاهتلود اب ینزیار .۳
.یمالسا یروهمج یارفس جارخا یارب کیتارکومد یاهتلود اب ینزیار .۲
نآ زا سپ ِیهدنامزاس و روشنم نیا زا تیامح یارب کیتارکومد یاهتلود اب ینزیار .۴
.دوخ عوبتم یاهروشک رد یمالسا یروهمج ِناگتسباو جارخا یارب کیتارکومد یاهتلود اب ینزیار .۳
ناریا مدرم هب یناسر یرای یارب ییاههار داجیا .۵
.نآ زا سپ ِیهدنامزاس و روشنم نیا زا تیامح یارب کیتارکومد یاهتلود اب ینزیار .۴
.ناریا مدرم هب یناسر یرای یارب ییاههار داجیا .۵

  دنشاب هتشادن ار ناریا مدرم تامیمصت و یلخاد روما رد تلاخد قح اهنآ هک دریذپب تروص یوحن هب دیاب اهتلود نیا ِیراذگریثات

.دنشاب

رد صصختم نانطومه ِیهارمه دنمزاین راک نیا .دنکیم زکرمت رالوکس و یلم ،کیتارکومد یتموکح هب تردق لاقتنا یاهراکهار و تردق لاقتنا یاروش لیکشت ،یلاقتنا تلادع رب ناریا لخاد نارگشنک روضح اب یدعب یاهماگ
 ار یمالسا یروهمج زا راذگ ِیصصخت یاههتیمک و دش دنهاوخ یراکمه هب توعد هک تسا فلتخم یاههتشر رد صصختم نانطومه ِیهارمه دنمزاین راک نیا .دنکیم زکرمت رالوکس و یلم ،کیتارکومد یتموکح هب تردق

 یندم تازرابم زا یریگهجیتن یارب یهدنامزاس و یگتسبمه نیا ییارجا و کیتارکومد یاهراکوزاس .دنهدیم لیکشت ار یمالسا یروهمج زا راذگ ِیصصخت یاههتیمک و دش دنهاوخ یراکمه هب توعد هک تسا فلتخم یاههتشر
دش دهاوخ ارجا و یفرعم تصرف نیلوا رد ناریا مدرم یندم تازرابم زا یریگهجیتن یارب یهدنامزاس و یگتسبمه نیا ییارجا و کیتارکومد یاهراکوزاس .دنهدیم لیکشت

.دش دهاوخ ارجا و یفرعم تصرف نیلوا رد ناریا مدرم

۳ زا ۱ هحفص



:کیتارکومد ناریا هب ندیسر یارب یمالسا یروهمج ماظن رییغت ناهاوخ یاهورین کرتشم یاهرواب

کیتارکومد ینارمکح

یناسنا تمارک و رشب قوقح

تلادع

و موق و رواب ره زا نادنورهش یهمه دیاب و دنوشیم باختنا کیتارکومد و دازآ تاباختنا یهطساو هب ،یمسر و یسایس تاماقم یمامت نآ رد هک (تموکح زا نید ییادج لصا یانبم رب) رالوکس کیتارکومد ماظن کی رارقتسا و یسرپهمه قیرط زا تموکح عون نییعت .۱
دنشاب رادروخرب ربارب مارتحا و قوقح زا ،نوناق هاگشیپ رد یسنج شیارگ و تیسنج و موق و رواب ره زا نادنورهش یهمه دیاب و دنوشیم باختنا کیتارکومد و دازآ تاباختنا یهطساو هب ،یمسر و یسایس تاماقم یمامت

.دنشاب رادروخرب ربارب مارتحا و قوقح زا ،نوناق هاگشیپ رد یسنج شیارگ و تیسنج

یللملانیب یاهنویسناونک و نیناوق ساسا رب یردام یاهنابز هاگیاج شریذپ .ینونک و یخیرات یاهضیعبت عفر یارب شالت و ناریا یەعماج رد عونت و رثکت شریذپ  .۶
.یللملانیب یاهنویسناونک و نیناوق

.یناهج یاهدرادناتسا قبط رب لقتسم ییاضق هاگتسد لیکشت زا تیامح .۱۱

  .نآ ِیگنهرف و یبهذم ،(یکینتا) یموق ،ینابز ِینوگانوگ شریذپ اب ناریا ینیمزرس یگچراپکی ظفح .۲

.نآ رد هدشرکذ یاهیدازآ و قوقح یمامت و رشب قوقح یناهج یهیمالعا لوصا یمامت هب دیدج یساسا نوناق مازتلا .۷

 یباختنا و لقتسم لیکو هب هنادازآ یسرتسد ناکما اب فرط یب و هنالداع یاههاگداد لیکشت قیرط زا بایتقیقح یاههتیمک طسوت یمالسا یروهمج ِناینابرق یمامت یارب یهاوخداد  .۱۲
.یباختنا و لقتسم لیکو هب هنادازآ یسرتسد ناکما

.یاهیحان و یرهش ،یناتسا بختنم یاهداهن هب یراذگتسایس و یرادا ،یلام تارایتخا ندرپس اب تردق زا ییادززکرمت .۳

دیدج ماظن رد هجنکش عنم نویسناونک هب نتسویپ و راذگ نارود رد هنارسدوخ تازاجم عون ره تیعونمم ؛ینامسج رفیک عون ره و مادعا تازاجم وغل  .۸
.دیدج ماظن رد هجنکش

.تاباختنا رب یللملانیب و یلخاد رظان یاهداهن تراظن شریذپ و تاباختنا رب تراظن لقتسم داهن لیکشت .۴

.یتکراشم و فافش یدنیآرف رد دیدج یساسا نوناق نیودت و ناسسوم سلجم لیکشت یارب کیتارکومد تاباختنا یرازگرب .۵

ود شریذپ ؛دناهدنام یقاب ارجا نودب اما تسا هتسویپ اهنآ هب ناریا هک یللملانیب یاهنویسناونک مامت و ناکدوک قوقح نویسناونک هب لمع ،تیلولعم یاراد دارفا زا تیامح نویسناونک هب لمع ،نانز هیلع ضیعبت هنوگره عفر یللملانیب نویسناونک هب لمع و نتسویپ .۹
یسایس و یندم قوقح یللملانیب قاثیم یرایتخا لکتورپ ود شریذپ ؛دناهدنام یقاب ارجا نودب اما تسا هتسویپ اهنآ هب ناریا هک یللملانیب یاهنویسناونک مامت و ناکدوک قوقح نویسناونک هب

.یسایس و یندم قوقح یللملانیب قاثیم یرایتخا لکتورپ

هنالداع دزمتسد لقادح تنامض و راک طیحم رد ضیعبت عنم و تینما ،تمالس نیمات ؛یعمج یهرکاذم و باصتعا ،یباینامزاس قح و لکشت یدازآ لماش نارگراک قوقح یهرابرد راک یللملانیب نامزاس یاهنویسناونک هب لمع و نتسویپ .۱۰
.هنالداع دزمتسد لقادح تنامض و راک طیحم رد ضیعبت عنم و تینما ،تمالس نیمات ؛یعمج یهرکاذم

۳ زا ۲ هحفص

https://adfiran.pages.dev/docs/international-convention-for-the-protection-of-all-persons-from-enforced-disappearance
https://adfiran.pages.dev/docs/convention-on-the-prevention-and-punishment-of-the-crime-of-genocide
https://fix-bios-headshots.adfiran.pages.dev/charters/convention-against-torture
https://fix-bios-headshots.adfiran.pages.dev/charters/convention-against-torture
https://fix-bios-headshots.adfiran.pages.dev/charters/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/
https://fix-bios-headshots.adfiran.pages.dev/charters/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women
https://fix-bios-headshots.adfiran.pages.dev/charters/convention-on-the-rights-of-the-child
https://fix-bios-headshots.adfiran.pages.dev/charters/international-covenant-on-civil-and-political-rights/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1


تینما و حلص 

هافر و یداصتقا تیفافش

یتسیزطیحم یرادیاپ

دشاب روشک ینیمزرس یگچراپکی زا عافد ًافرص شترا یهفیظو .صصخت نتشاد و تایانج رد تلاخد مدع تابثا تروص رد شترا نوچ رگید یماظن یاهورین رد هاپس یماظن یاهورین ِماغدا ناکما .نآ یاههعومجمریز مامت و یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس لالحنا .۱۳
.دشاب روشک ینیمزرس یگچراپکی زا عافد ًافرص شترا یهفیظو .صصخت نتشاد و تایانج رد تلاخد مدع تابثا تروص رد شترا

مورحم یاهناتسا و قطانم یزاسدنمناوت یارب هژیو یداصتقا تازایتما و یناربج یاهتسایس رب زکرمت .یللملانیب ناراذگهیامرس بذج و یراجت تالدابم لیهست نینچمه و یلوپ تالدابم و یکناب یللملانیب یاهدرادناتسا تیاعر ،یداصتقا تاراصحنا ندرب نیب زا .۱۷
(فِا یت یِا فِا) یلام مادقا یهژیو هورگ نویسناونک هب نتسویپ و داسف اب هزرابم و تیفافش .هدشهتشادهگن مورحم یاهناتسا و قطانم یزاسدنمناوت یارب هژیو یداصتقا تازایتما و یناربج یاهتسایس رب زکرمت .یللملانیب ناراذگهیامرس

.(فِا یت یِا فِا) یلام مادقا یهژیو هورگ نویسناونک هب نتسویپ و داسف اب هزرابم و تیفافش .هدشهتشادهگن

.دراوم نیا رد للم نامزاس یاههمانعطق هب لمع و نتسویپ و رشب یتسیز طیحم قوقح و رادیاپ هعسوت یهیاپ لوصا هب مازتلا .۱۶

ماظن رد هک یلم عفانم اب ریاغم و هنالداعان یاهنامیپ وغل یارب یللملانیب نیناوق بوچراچ رد یقوقح یواعد یهماقا .یرفیک یللملانیب هاگداد هب نتسویپ و اهروشک رگید روما رد تلاخد هب نداد نایاپ و ناهج یاهروشک یمامت اب زیمآحلص یهطبار داجیا و لماعت .۱۴
تسا هدش دقع اهتکرش ای و رگید یاهروشک اب یمالسا یروهمج ماظن رد هک یلم عفانم اب ریاغم و هنالداعان یاهنامیپ وغل یارب یللملانیب نیناوق بوچراچ رد یقوقح یواعد یهماقا .یرفیک یللملانیب

.تسا هدش دقع اهتکرش ای و رگید یاهروشک اب یمالسا یروهمج

.یاهتسه تینما و ینمیا نویسناونک هب نتسویپ .۱۵

   رانک دوخ دازآ یادرف ندیرفآ رد .تسام یادرف ِنشور ِزادنامشچ ،یدازآ یارب نانآ ِریگیپ یهزرابم و ناریا
ِمدرم ِتعاجش .تسا هدازآ نایناریا ِمامت یگتسبمه ِدنمزاین یمالسا یروهمج دادبتسا زا رذگ یارب ناریا
   میتسیاب مه رانک دوخ دازآ یادرف ندیرفآ رد .تسام یادرف ِنشور ِزادنامشچ ،یدازآ یارب نانآ ِریگیپ یهزرابم و ناریا

.میتسیاب مه

۳ زا ۳ هحفص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fix-bios-headshots.adfiran.pages.dev/charters/rio-declaration-on-environment-and-development
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C

