ﻣﺘـﻦ ﮐﺎﻣـﻞ ﻗﻄﻌﻨـﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠـﻞ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ
اﯾﺮان
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺎن ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﺮی را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اوﻟﯿﻪ آن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۳
ﺟﻠﺴﻪ  – ۶۸دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺷﻤﺎره  – ۱۵ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ
اﻟﺠــﺰاﯾﺮ -آذرﺑﺎﯾﺠﺎن-ﮐﻮﺑﺎ-ﻣﺼــﺮ-اﻧﺪوﻧﺰی-ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣــﯽ اﯾــﺮان-
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ -ﻟﺒﻨﺎن-ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن -ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ-ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﻮﻟﯿﻮاری وﻧﺰوﺋﻼ :ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﭘﯿﺮو ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ۲۶۲۵ﻣﻮرخ  ۲۴اﮐﺘﺒﺮ  ۱۳۰/۳۶ ،۱۹۷۰ﻣﻮرخ  ۹دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ۱۱/۳۹ ،۱۹۸۱ﻣـﻮرخ  ۱۲ﻧﻮاﻣـﺒﺮ  ۶۰/۴۹ ،۱۹۸۴ﻣـﻮرخ  ۹دﺳـﺎﻣﺒﺮ ،۱۹۹۴
 ۲۴۳/۵۳ﻣﻮرخ  ۱۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۸۲/۵۵ ،۱۹۹۹ﻣﻮرخ  ۷ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۶/۵۶ ،۲۰۰۱
ﻣﻮرخ  ۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۸۸/۶۰ ،۲۰۰۱ﻣﻮرخ  ۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۴/۶۴ ،۲۰۰۶ﻣﻮرخ ۱۰
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۷۱/۶۶ ،۲۰۰۹ﻣﻮرخ  ۱۹دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۹۹/۶۷ ،۲۰۱۱ﻣﻮرخ  ۱۴دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ۲۰۱۲و  ۱۷۳/۶۷و  ۱۷۸/۶۷و  ۱۷۹/۶۷ﻣﻮرخ  ۲۰دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۲و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﭘﮑﻦ و ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺪام،
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻣﻨﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ و
ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ،و ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ،و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﯾﺎ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ،و در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎ و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و

آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ،ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد،
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ در
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ زور ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﯾﺎ
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ،
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻄﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﺼﺐ اﻧﮕﯿﺰ و اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮا ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮﻗﻪ ای و ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﮕﻨﺎه ،ﺧﺮاﺑﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ
ﺷﻮد ،و ﺑﺎ رد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﯿﺰه ای،
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ذﯾﻞ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ و
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺣﺘﺮام ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺪروی و
اﺷﺎﻋﻪ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد،
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺶ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺣﺘﺮام
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺻﻞ ﺗﺴﺎوی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮدﺑﺎری و
ﺗﺤﻤﻞ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺟﻨﮓ و ارﺗﻘﺎی ﺻﻠﺢ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮا و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﻤﻞ و
ﺑﺮدﺑﺎری ،ﻗﺪرداﻧﯽ از دﯾﮕﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ،

و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﻼش ﻫﺎی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺸﺎن در اﻣﻮر
اﺗﺤﺎد ﺗﻤﺪن ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺣﺘﺮام در ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺪن ﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ،
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاط
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ،و اﻣﻨﯿﺖ و
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
اﻧﮕﯿﺰه ای ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ وﺟﻮد

ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و
ﺑﺮای اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻧﺪارد،

ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ،
ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎری دارد ،و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎرﻧﺪ،
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬاﻫﺐ در ﻗﺒﺎل ﺻﻠﺢ و اراده آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل و
اﻧﻮاﻋﺶ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﺗﻤﺪن ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
داده ﺷﻮد،
 -۱ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ذﯾﻞ ﻣﻨﺸﻮر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وﺑﻮﯾﮋه در ﻗﺒﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ زور ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎن ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺸﻮر
 -۲ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺪف ﻗﺮاردادن اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل و اﻧﺤﺮاف از

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ،اﻋﺘﺪال و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ
 -۳اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﺣﺮم ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻮﯾﮋه
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻤﺪی آﺛﺎر و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ )ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ(
 -۴از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاط
ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎﻟﺶ و ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮﻗﻪ ای ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ،و رﻫﺒﺮان را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺑـﺎر و ﺗﺒﻌﯿـﺾ در ﻣﯿـﺎن ﺟﻮاﻣـﻊ ﺧـﻮد اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و
راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﺷﺎﻋﻪ ﺗﺤﻤﻞ و ﺑﺮدﺑﺎری و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻣﺬاﻫﺐ و ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 -۵ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ و از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺳﻨﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن در ﻗﺒﺎل رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ

ﮐﻪ

در

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

رﻓﻊ

ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻋﻠﯿﻪ

زﻧﺎن

آﻣﺪه

اﺳﺖ،

 -۶ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻗﺒﺎل ﺧﻄﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮﻗﻪ ای و
ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﺎﻋﻪ ﺑﺮدﺑﺎری و ﺗﺤﻤﻞ
و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را
دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ را در اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺷﺎﻋﻪ اﻋﺘﺪال و ﺑﺮدﺑﺎری و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،درک ﮐﻨﻨﺪ
 -۷از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام
ﮔﺬارﻧﺪ و آن ﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳﺘﺎی
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺑﺮدﺑﺎری و ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﺳﻮادی و ﻋﺪم
ﻣﺴﺎوات ﻣﺮدم را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ
 -۸ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش اﺷﺎﻋﻪ ﺑﺮدﺑﺎری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﮔﺴﺘﺮش اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ،
اﻋﺘﺪال ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻫﻤﮑﺎری .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،آژاﻧﺲ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻦ دوﻟﯽ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪﻧﯽ و
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش اﺻﻮل و روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻراﻧﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
 -۹ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
 -۱۰از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﺑﺮدﺑﺎری و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و درﺧﺼﻮص آن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻟﻘﻮه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺷﺎﻋﻪ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ارﺗﻘﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ،اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺮدم و ارﺗﻘﺎی ﺑﺮدﺑﺎری و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در راﺳﺘﺎی
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر
 -۱۱اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن
ﺑﻮﯾﮋه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺮﻧﺖ و ﻧﯿﺰ
اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای آزادی ﺟﺴﺘﺠﻮی ،درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادی ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺮاﺳﯽ و ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری،
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
و آزادی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
 -۱۲ﻗﻮﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻠﯽ ،ﻧﮋادی و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺧﺼﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮد
 -۱۳ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ ،آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن را دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای
اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
 -۱۴از دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮔﺰارش اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اﻃﻼع
ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و درﺑﺎره ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﻬﺎ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎ
را ﻗﺎدر ﺳﺎزد آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

