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اعالمیه جهانی مسئولیت های انسان
پیشنهاد شده توسط شورای تعامل در سال 1997

مقدمه

بشری  خانواده  اعضای  همه  ناپذیر  نقص  و  برابر  حقوق  است،که  ذاتی  شان  شناسائی  آنجائیکه  از 
اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است، براین اساس تعهدات و مسئولیت هایی را در بر دارد، و 
در حالی که تاکید انحصاری بر حقوق موجب نزاع، جدایی، و اختالفهای بی پایان میشود، و غفلت از 

مسئولیت های انسان نیز میتواند به بی قانونی و هرج و مرج منجر شود.

بر  زنان  و  مردان  که  دارد  این  به  بستگی  انسانی  تحقق حقوق  در  قانون  نقش  که  جا  آن  از  همچنین 
اساس عدالت رفتار کنند،

با  فقط  که  طلبند  می  را  جهانی  راه حل های  جهانی  مشکالت  و  مسائل  که  حقیقت  این  به  توجه  با  و 
آرمانها، ارزشها و هنجارهای مورد احترام در همه فرهنگ ها و جوامع به دست می آیند، 

و با در نظر گرفتن این که همه مردم مسئول تحقق بخشیدن به یک جامعه بهتر، هم در محل زندگی و 
هم در سطح جهانی هستند، که تنها با قوانین، توصیه ها و پیمان ها به دست نمی آیند،

بلکه در حقیقت آرمان انسان برای پیشرفت و بهبود، تنها زمانی می تواند محقق شود که ارزشهای 
مورد توافق و استانداردها، برای تمام انسانها،نهادها و برای تمام زمانها اعمال شود.

اکنون بر این اساس،
مجمع عمومی

اعالم می کند که اعالمیه جهانی مسئولیتهای انسانی به عنوان یک استاندارد مشترک برای همه مردم 
و همه ملت هاست، تا پایانی که هر فرد و هر نهادی از جامعه، خود آگاهی مستمر برمحتویات اعالمیه 
داشته باشند، باید تمام اعضای خود را در پیشرفت جوامع و روشنگری یاری نماید. ما، مردم جهان 
کامل  پذیرش  یعنی،  اعالم شده است:  بشر  اعالمیه جهانی حقوق  تعهداتی را که در حال حاضر در 
شأن و منزلت تمام انسانها؛ آزادی و برابری مسلم، و همبستگی آنان با یکدیگر را تجدید و تقویت می 

نمائیم. آگاهی و پذیرش این مسئولیت باید آموزش داده شده ودر سراسر جهان ترویج شود.

اصول بنیادین انسانیت

اصل 1

هر انسانی قطع نظر از رنگ، نژاد، دین، طبقه اجتماعی، زبان و غیره دارای شاءن و منزلت است 
که دولتها و افراد موظفند برای آن احترام قائل باشند و عملی که با آن منافات دارد را مرتکب نشوند. 

اصل 2

هر انسانی وظیفه دارد که با دیگران، انسانی رفتار کند و از رفتارهای غیرانسانی به پرهیزد.
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اصل 3

نیست و  بدی  از خوبی و  پلیس،نشان دهنده معیارهای  یا  ارتش و  هیچ فرد، گروه، سازمان، دولت، 
همه باید خود را با معیارهای خوبی و بدی بسنجند. هر انسانی وظیفه دارد مشوق خوبی باشد و از 

بدی دوری کند.

اصل 4

تمامی انسان ها دارای شعور و وجدان نسبت به هم و دیگران، نسبت به خانواده و جامعه، نژادها، 
پسندی  نمی  برای خود  آن چه  پذیرند.  یکپارچه مسئولیت می  به صورت  دولتها و مذاهب هستند که 

برای دیگران هم مپسند. 

پرهیز از خشونت و احترام به زندگی

اصل 5

هیچ کس حق صدمه، ترور و یا کشتن انسان دیگری را ندارد. این اصل حق دفاع مشروع افراد یا 
جوامع از خودشان را نفی نمیکند.

اصل 6

نزاع میان کشورها، گروه ها و یا افراد باید مسالمت آمیز بوده، و بدون خشونت حل و فصل شود. 
هیچ دولتی نباید در مقابل نسل کشی و یا تروریسم مسامحه نشان دهد و یا در آن مشارکت داشته باشد 
و نباید زنان، کودکان و یا هر شهروندی را به عنوان سالح جنگی مورد سوء استفاده قرار دهد. هر 

شهروند و یا مقام رسمی باید رفتاری عاری از خشونت داشته باشد.

اصل 7

ارزش و بهای هر انسانی بی نهایت است که بی قید و شرط باید رعایت شود. همچنین از حیوانات و 
محیط زیست نیز باید حمایت شود. حمایت تمامی افراد را می طلبد،که ساکنان کنونی و نسل های آینده 

زمین مسئول حفاظت از هوا، آب و خاک بر روی زمین هستند. 

عدالت و همبستگی

اصل 8

هر فرد باید با درستی، صداقت و انصاف رفتار کند. هیچ فرد و یا گروهی نباید اموال و دارایی افراد 
و یا گروه های دیگر را برباید و یا عمدی دیگران را از دارایی شان محروم کند.

اصل 9

هرکسی که ابزارهای الزم در اختیارش است، مسئولیت دارد که تالش هایی در جهت از بین بردن 
فقر، سوء تغذیه، جهل و نابرابری به عمل آورد. برای تامین منزلت، آزادی، امنیت و عدالت برای 

همه مردم باید اقدامات پایداری انجام دهد.
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اصل 10

هر شخص موظف است که از استعدادهای خود در جهت دسترسی همگان برای تعلیم و تربیت و کار 
مناسب بهره ببرد. همه باید از نیازمندان، آسیب دیدگان، معلوالن و قربانیان تبعیض حمایت کنند. 

اصل 11

دارایی و ثروت باید مسئوالنه، و بر اساس عدالت برای پیشرفت نوع بشر به کار گرفته شود. قدرت 
های اقتصادی و سیاسی نباید از آن به عنوان ابزاری برای تسلط استفاده کنند بلکه باید آنرا در خدمت 

عدالت اقتصادی و نظم اجتماعی به کار گیرند. 

راستی و بردباری

اصل 12

هم  قدر  هر  هیچ شخصی  کند.  عمل  و  بگوید  و صداقت سخن  راستی  با  که  دارد  وظیفه  انسانی  هر 
بزرگ و قدرتمند باشد حق درغگویی ندارد. حریم شخصی و اسرار خصوصی هرکس محترم است، 

بنابراین وظیفه ندارد که در این حوزه ها حقایق را برای همه بیان کند.

اصل 13

نویسندگان،  دانشمندان،  تجار،  کنند،  می  کار  عمومی  رسانی  خدمت  در  که  کسانی  مداران،  سیاست 
هنرمندان، پزشکان، حقوق دانان و دیگر متخصصان از معیارهای عام اخالقی مستثنا نیستند.

اصل 14

رسانه های جمعی باید در آگاهی بخشیدن به جامعه و نقد ساختارهای آن و اعمال حکومت آزاد باشند. 
این آزادی در برابر مسئولیت ویژه رسانه ها در ارائه گزارش های صحیح و اساسی است.

اصل 15

در حالی که آزادی دینی باید تضمین شود، نمایندگان ادیان نیز باید از پیش داوری و تبعیض نسبت به 
عقاید دیگران پرهیز کنند. آنان نباید به نفرت، تعصب و جنگ های دینی مشروعیت ببخشند، بلکه باید 

تسامح و احترام متقابل را بین مردم تقویت کنند.

احترام متقابل و ھمکاری

اصل 16

همه مردان و زنان مسئولیت دارند که به همدیگر احترام بگذارند و یکدیگر را درک کنند. هیچ کس 
حق ندارد از دیگران بهره کشی جنسی کند، زن و شوهر هر دو مسئول تحقق آسایش و رفاه همدیگرند.

اصل 17

ازدواج با همه تنوع فرهنگی و دینی اش مستلزم محبت، وفاداری و گذشت است و تضمین امنیت و 
احترام متقابل باید هدف آن باشد.
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اصل 18

هر یک از زوجین مسئول برنامه ریزی معقول امور خانواده هستند. رابطه میان والدین و فرزندان 
باید منعکس کننده تعلق خاطر، قدردانی، احترام و محبت متقابل باشد. والدین یا دیگر افراد بالغ نباید 

از کودکان بهره کشی و سو ء استفاده کنند یا آنان را آزار و اذیت کنند.

نتیجه

اصل 19

هیچ تفسیری از اعالمیه توسط هیچ دولتی، گروهی یا شخصی به هیچ دلیلی بعنوان مجوز حق شرکت 
آزادی  و  حقوق  ها،  مسئولیت  بردن  ازبین  قصد  به  عملی  گونه  هر  انجام  یا  و  فعالیت  گونه  هر  در 

مندرج در این اعالمیه و در اعالمیه ی حقوق بشر سال 1948، پذیرفته شده نیست.


