
ي ولَا يَصْلُحُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَ حُسْنِ التَّقْدِيرِ فِ
.الْمَعِيشَةِ وَ الصَّبْرِ عَلَى النَّائِبَةِ

گيرى صحيح فرا گرفتن دين، اندازه: مؤمن جز با سه خصلت اصالح نشود
.در زندگى و صبر بر مشكالت



حقّ و تكليف
انسان و جهان قديم  

.خود را جانوری مكلف ميدانسته-
.حقوق آدميان از دل تكاليف بيرون ميآمده-
تكليف، پارادايمي است که درجهان گذشته -

.حكومت ميكرده
شرايع و فقه و حقوق در درجه اوّل از -

.تكليف سخن مي گفته اند
.انسان مكلف مفهومي اشعری است-

انسان و جهان جديد

.خود را جانوری محقّ ميداند-
.تكاليف را از دل حقوق بيرون مي کشد-
.حقوق بشر جزء بديهيات است-
حق آگاهي ، نظامي است که در جهان -

کنوني بر انديشه و فكر بشرحكومت 
.ميكند
.انسان محق مفهومي معتزلي است-



نقد نظريه
را با توجه به اينكه ديددگاه يداد شدده، ب دور تلدويحي موکدوف تكليدف مدداری        
وف ازمشخصه های شريعت های آسماني دانسته، بايد نظر اسالم را در اين موکد 

جويا شويم تابه ميزان درستي اين نسبت پي ببريم

شريعت اسالمي
عریف   باید دانست که نسبت حق با تکلیف  د  قییفار  بابفن انسفاز بفا  ت     -1

ب شاخه با توجه به تنوع  بابن بشری احکام ب توصیه های اسالقی به د.قیگردد
.تیسیم قیشوداحكام اجتماعي بعباديات



47روم وَکَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

6هود  ِ ْقُهَاعَلَى اللّهِبَقَا قِن دَآبَّةٍ فِی األَ ْضِ إِالَّ 

د بردا نده دستو اتی است که قعطوف به  ابطه بشر با خدای خود احكام عبادی
.یعنی تکالی  بشر نسبت به خالیش ب حیوق الهی است

97آل عمران وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَ َافَ إِلَيْهِ سَبِيالً

د  ایفن  ابطفه   بنظر قیرسد که بشر باید د   ابطه خود با پرب دگا ش تکلی  آگاه باشد ب
ه اب حق آگاهی بی قعناست چرا که د  باقع حیوق اب د قبال خدایش ا  عنایت الهی ب

.               اختصاص یافته نه ا جهت استحیاقش



.دستو ات بتوصیه هائی که قعطوف به  بابن آدقیاز با یکدیگر است: احكام اجتماعي

لِ بَلْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آقَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ قُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ
....لَّمَهُ اللههُ فَلْیَکْتُبْ بَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَق  بَلْیَتَّقِ اللههَعَبَالَ یَأْبَ کَاتِبٌ أَزْ یَکْتُبَ کَمَا
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.بز گترین آیه قرآز یکی ا  همین احکام  ا بیاز قیکند



راب ده  حق و تكليف از مفاهيم متضايفند وهرکدام بدون ديگدری بدي معنايندد، در   -2
بال او انسداني  انسانها با يكديگر نميتوان گفت انساني تكليف دارد، مگر اينكه در ق

شدری  ديگر که  براوحق دارد تصور گردد، پس به ميزان تكداليف بشدری، حقدوق ب   
انسدانهائي  تكليف آگاهي بيشتر است، که: وجود دارد ولذا در صورتي ميتوان گفت

!!که در قبال حقوقشان، ديگران مكلف شده اند را انسان ندانيم

حد  فقهدي   هيچ دليلي بر تأکيد شريعت اسالم به تكاليف وجود ندارد وعناوين مبا-3
.بهترين شاهد بر اين مدعا ميباشد

حق فقراء، حق ائمه، حق النساء، حق مأموم، حق طفد،، حدق مدرتهن، حدق جدوار، حدق       
مالک، حق زوج، حق مدعي، حق مستأجر، حق شدريک، حدق عامد،، حدق موقدو       

......عليه، حق موجر، حق مشتری و



نتيجه
اسفت  خود  ا د   ابطه با پرب دگا ش قکل  قیداند بتکلیف  آگفاه  انسان متدين 

بد   ابطه باهمنوعانش خود  ا گفاه  . چه د  قدیم بچه د  جهاز جدید ب قد ز
.قحق قیداند ب گاه قکل ، چه د  جهاز جدید بچه د  جهاز گذشته

خود ا قحق قیداند چه د   قاز گذشفته بچفه د   قفاز کنفونی ب     انسان بي دين
.جهاز قد ز

ناد ست بودز ادعاء یادشده قوجفب شفده کفه قفدعی ایفن قونفوع، نظفرش  ا        
قجفا  بفودز   ب  خصفت فربکاهیده ب قیصود ا  حق گرائی انساز قفد ز  ابفه   

!!تأبیل کند



توجه به شأن و جايگاه خداوند

در تدوين منشورهای حقوق بشر و شهروندی در گذشته



ن قب، از ميالد پس از برانداختن بخت النصر پادشاه سلسله مادهدا آ 538اعالميه حقوق بشر کوروش که در سال •
را  در باب، اعالم نمود

د را گدر ( آشور، شوش، آگاده، اشنونا و شهرهای زمبان و مورنو و در، تا سدرزمين گوتيدوم  )من همه ساکنان آنها ... 
ه ، بده صدلح و صدفا بده جايگدا     خواست مردوک خدای بزرگمن به ...  آوردم و خانه هايشان را به آنان باز پس دادم 

پسنديده خودشان بازگرداندم

مداده  63مديالدی در  1215در سدال  بين پادشاه انگلستان و اتبداف او فرمان بزرگ آزادی ماگناکارتا، فرماني که •
تنظيم و منعقد گرديد
جان پادشاه انگلستان
و به خاطر آرامش روح خود و اسال  خويش و به خداطر احتدرام بده خداوندد متعدال، و کليسدای      با الهام پروردگار 

مقدس و بهبود و پيشرفت قلمرو خود يک سلسله حقوق را به اتباف آزاد خود اع ا مي کند
را که حقوق و امتيازات و آزاديهای منددرج در ايدن فرمدان   خداوند را گواه مي گيرد پادشاه انگلستان : ... 63ماده ... 

برای عموم افراد قلمرو خود به طور کام، بشناسد و محترم شمارد

:ميالدی به تصويب کنگره رسيد1776ژوئيه 4مقدمه اعالميه استقالل آمريكا که در •
ا حقدوق  آفريدگارشان بددانه ما اين حقايق را از بديهيات مي دانيم که همگي مردم مساوی آفريده شده اند و اينكه ... 

...ادت که از آن جمله است حق زندگي، داشتن آزادی، کسب آسايش و سعخاص و غيرقاب، انتزاعي اع ا نموده است
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، حقدوق ذيد، را حقدوق بشدر و    آستان ذات مقدس باريتعدالي مجلس ملي، در ... 

شهروندان اعالم مي کند
1793ژوئن 24اعالميه حقوق بشر و شهروندی فرانسه •
ی ، منشور زير را که حاوی حقدوق بشدر و شدهروند   در برابر خدای تعاليلذا ... 

است اعالم ميدارد
1795اوت 22اعالميه حقوق و تكاليف بشر و شهروندی فرانسه •
شدهروندی  اعالميه حقوق و تكاليف بشر ودر پيشگاه باريتعالي مردم فرانسه، ... 

را به شرح زير اعالم ميدارد



بشرحقوق آخرين منشور 
ه  در فضای عاری از تعلقات ديني و بي توجو با رويكردی ليبرالي 

گرديدبه حقوق الهي تدوين 



به تصويب رسيد( 1327آذر سال 19)1948اين اعالميه در دهم دسامبر سال 

دولت به آن رأی مثبت داده اند48
دولت در هنگام به رأی گذاری غايب بوده اند2
کشورهای بيالروس، لهستان، : کشور به آن رأی ممتنع دادند که عبارت بودند از7

.چكسلواکي، اوکراين، اتحاد جماهير شوروی، يوگوسالوی و عربستان سعودی 

منشور حقوق بشر



قتن قنشو 

: ماده اول 
عقد،  یاهمه دار. ند برابربه دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم آزاد تمام افراد بشر

.                                                          رفتار کنند ی برادرو وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح

:                                                                        ماده دوم 
اسدي  خصوصاً از حي  رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سي،ميتواند بدون هيچ تمايزهر کس 

ديگدر  يا هر عقيده ی ديگر و همچنين مليت و وکع اجتماعي ، ثروت ، والدت يا هر موقعيت
بهره مند مي گردنداعالميه حاکر ذکر شدهکه درئي هایآزاد، از تمام حقوق و کليه 

ا بدين المللدي   ييبه عالوه هيچ تبعيضي به عم، نخواهد آمد که مبتني بر وکع سياسي ،  قضاي
که شخص به آن تعلق داردباشديکشور يا سرزمين



دا د یب اقنیت شخصی، آ ادیحق  ندگهرکس : ماده سوم 
 ا نمی تواز د  بردگی نگاه داشت ب داد ب ستد احدی: ماده چهارم 

. که باشد قمنوع است یبردگاز به هر شکل
 ا نمی تواز تحت شکنجه یا قجا ات یا  فتا ی احدی: ماده پنجم 

قرا  داد که ظالمانه یا خالف انسانیت ب شئوز انسانی یا قوهن 
. باشد 

حق دا د که شخصیت حیوقی اب د  همه جا به هرکس : ماده ششم 
. عنواز یك انساز د  قیابل قانوز شناخته شود 



هستند ب حق دا ند بفدبز  ید  برابر قانوز قسابهمه: ماده هفتم 
همفه حفق   . تبعیض ب بالسویه ا  حمایت قانوز برخو دا  شوند 

که ناقض اعالقیه حانر باشد ب هفر  یدا ند د  قیابل هر تبعیض
انجفام شفود ا  حمایفت    یکه برای اعمال چنین تبعیضی تحریک

.                                           قانوز برخو دا  شوند 

د  برابر اعمالی که حیوق اساسی فرد  ا قو د تجاب  : ماده هشتم 
یب یا قانوز دیگری قرا  دهد ب آز حیوق به بسیله قانوز اساس

حق  جوع قوثر به قحفاکم  هرکس برای اب شناخته شده باشد ، 
.                                             صالحه  ا دا د یقل



. ا نمی تواز خودسرانه توقی  ، حبس یا تبعید نمود یاحد: ماده نهم 

طرف ، یبا قسابات کاقل حق دا د که دعوایش بوسیله دادگاه قستیل ب بهرکس : ماده دهم 
قنصفانه ب علناً  سیدگی شود ب چنین دادگاهی د با ه حیوق ب الزاقات اب ب یا هر اتهام 

. که به اب با د شده باشد تصمیم بگیرد ی جزائ

: ماده يازدهم 
که د  جریاز یکه به بزهکا ی قتهم شده باشد بی گناه قحسوب خواهد شد تا بقتهرکس ( 1

ال م جهت دفاع اب تاقین شده باشد ، تیصیر اب ی که کلیه تضمین هایعموقییك دعوا
.قانوناً قحر  گردد 

انجام یا عدم انجام عملی که د  قوقع ا تکاب ، آز عمل به قوجب حیوق  ی براهیچ کس ( 2
به همین طریق هیچ . جرم شناخته نمی شده است قحکوم نخواهد شد ییا بین المللیقل

اجرا یا تکاب جرم بداز تعلق قیگرفت د  با ه احدشدید تر ا  آنچه که د  قوقعی قجا ات
نخواهد شد



، اقاقتگاه یا ی، اقو  خانوادگیخصوصید   ندگیاحد: قاده دبا دهم 
خود سرانه باقع شود ب شرافت ب ی قکاتبات خود ، نباید قو د قداخله ها

هر کس حق دا د د  قیابل . اسم ب  سمش نباید قو د حمله قرا  گیرد 
.اینگونه قداخالت ب حمالت قو د حمایت قانوز قرا  گیرد 

: قاده سیزدهم 
آ ادانه عبو  ب قرب  کند ب یحق دا د که د  داخل هر کشو هرکس ( 1

. قحل اقاقت خود  ا انتخاب کند 
ا  جمله کشو  خود  ا ترك کند یا به آز  ی حق دا د هر کشو هرکس( 2

.با گردد 



: ماده چهاردهم
حق دا د د  قیابل شکنجه ، آ ا  ب تعییب پناهگاهی  هرکس( 1

. دیگر پناه گزیند یجستجو کند ب د  کشو ها
یا یب غیر سیاسیبه جرم عموقیکه تعییب باقعاً قبتنید  قوا د( 2

قغایر با اصول ب قیاصد قلل قتحد باشد نمیتواز ا  این  ی فتا های
.حق استفاده کرد 

:ماده پانزدهم 
تابعیت باشد یحق دا د که دا اهر کس (1
 ا نمی تواز خودسرانه ا  تابعیت خود یا ا  حق تغییر تابعیتیاحد( 2

قحربم کرد



: ماده شانزدهم 
حق دا ند بدبز هیچگونه قحدبدیت ا  نظر نژاد ،  یبالغهر  ز ب قرد ( 1

. د کنند ب تشکیل خانواده دهنیقلیت ، تابعیت یا قذهب با یکدیگر  ناشوی
ب هنگام انحالل آز ،  ز ب شوهر د  کلیه اقو  ید  تمام قدت  ناشوی

. باشند یقیقربوط به ا دباج دا ای حیوق قساب
. ا دباج باید با  نایت کاقل ب آ ادانه  ز ب قرد باقع شود ( 2

: ماده هفدهم 
. حق قالکیت دا د یقنفرداً یا بطو  دسته جمعهرکس ( 1
 . ا نمی تواز خودسرانه ا  حق قالکیت قحربم نمودیاحد( 2



فكدر ، وجددان و   یحدق دارد کده از آزاد  هرکس :ماده هيجدهم 
ا اين حق متضمن آزادی تغيير مدذهب يد  . مذهب بهره مند شود 

اظهدار عقيدده و ايمدان ميباشدد و     یعقيده و نيز متضدمن آزاد 
ر هد . است يمراسم دينیو اجرايهمچنين شام، تعليمات مذهب

يوصکس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خص
.برخوردار شودييا عموم

حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبدور  هرکس : ماده نوزدهم 
ته نداشد يعقايد خود بديم و اکد راب  نشام، آنست که از داشت

باشد و در کسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشدار آن بده  
. تمام وساي، ممكن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد 
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ار داده هيچ کس نبايد به سبب عقائد خود حتي عقائد مذهبي، آز-10ماده ... 
وسديله  شود به شرط آنكه با تظاهر به آن عقيده، نظم عمومي مسدتقر شدده ب  

.قانون را مخت، سازد

ابراين بند . آزادی بيان و افكار و عقائد، گرامي ترين حق بشر است-11ماده 
هدای  همه شهروندان مي توانند به آزادی سخن بگويندد، بنويسدند و نوشدته   

امدا در صدورت سدوء اسدتفاده از ايدن آزادی،در      . خود را به چدا  برسدانند  
.حاردی که قانون معين کرده باشد مسئولند



: ماده بيستم 
. مسالمت آميز تشكي، دهد یحق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاهرکس ( 1
. کرد يرا نميتوان مجبور به شرکت در اجتماعهيچكس( 2

: ماده بيست و يكم 
کشور خود ، خواه مستقيماً و خواه از  يحق دارد در اداره امور عمومهرکس ( 1

. که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد يطريق نمايندگان
. کشور خود ناي، آيد يشرايط به مشاغ، عمومیحق دارد با تساوهرکس ( 2
اين اراده بايد به وسيله . اساس و منشاء قدرت حكومت اراده مردم است ( 3

. صورت پذيرد یصداقت و ب ور ادواریابراز گردد که از رويانتخابات
یيا طريقه ايمخفیباشد و با رامساواتو با رعايت يانتخابات بايد عموم

را تضمين نمايدیراینظير آن انجام گيرد که آزاد



دارد و مجاز است يهر کس به عنوان عضو اجتماف حق امنيت اجتماع: ماده بيست و دوم 
خود يو فرهنگيو اجتماعیحقوق اقتصاديبين المللیو همكاريمليبوسيله مساع

زادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيالت و منابع هر کشور آرا که الزمه مقام و نمو 
.بدست آورد 

: ماده بيست وسوم 
هر کس حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و ( 1

مورد حمايت قرار  یبرای کار خود خواستار باشد و در مقاب، بيكاريرکايت بخش
. گيرد 
. دريافت کنند یاجرت مساویدر مقاب، کار مساويهمه حق دارند بدون هيچ تبعيض( 2
او ي ذيحق ميشود که زندگيهر کس که کار مي کند به مزد منصفانه و رکايت بخش( 3

تامين کند و آنرا در صورت لزوم با هر نوف يو خانواده اش را موافق شئون انسان
. تكمي، نمايد يوساي، ديگر حمايت اجتماع

هر کس حق دارد برای دفاف از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكي، دهد يا در اتحاديه  ( 4
ها شرکت کند



:به تصویب  سید2016آب یل 6بر اسار قانوز جدید پا لماز فرانسه که د   ب  چها شنبه 

دال  جریمفه  4300ا  این پس کسانی که با پرداخت پول  ابطه جنسی برقرا قی کنند تا سفی   
قالی قی شوند ب قمکن است ا  سوی دادگاه بفه حضفو  د  کفالر هفای آقفو ش ب تشفری        

بنعیت  بسپیاز قلزم شوند

پفولی جفرم   فرانسه پنجمین کشو  عضو اتحادیه ا بپاست که د  آز  بسپیگری ب  ابطه جنسی
تلیی قیشود



به هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص: ماده بيست و چهارم 
.با اخذ حقوق ذيحق ميباشدیادواریهايمحدوديت معقول ساعات کار و مرخص

:  ماده بيست و پنجم 
و رفاه خود و خدانواده اش را از  ياو ، سالمتيهر کس حق دارد که س ح زندگان(1

ند و تامين کيحي  خوراک و مسكن و مراقبتهای پزشكي و خدمات الزم اجتماع
يری يدا  ، نقص اعضاء ، بيوگي ، پیهمچنين حق دارد که در مواقع بيكاری ، بيمار

خارج از اراده انسان وساي، امرار معاش از دسدت يکه به عللیتمام موارد ديگر
.رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود 

بهددره منددد يمددادران و کودکددان حددق دارنددد از کمددک و مراقبددت مخصوصدد  ( 2
کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بده دنيدا آمدده باشدند ، حدق      شوند 

. برخوردار شوند ي دارند که همه از يكنوف حمايت اجتماع



: ماده بيست وششم 
آموزش و پرورش . هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود ( 1

و اساسي است بايد رايگان ي که مربوط به تعليمات ابتدايیالاق، تا حدود
بايد عموميت پيدا کند یآموزش حرفه ا. اجباری است ي آموزش ابتداي. باشد 

همه باز باشد تا همه بنا یکام، به رویبايد با شرايط تساويو آموزش عال
.به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند

هر فرد را به ي هدايت شود که شخصيت انسانیآموزش و پرورش بايد طور( 2
. بشر را تقويت کند یحد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی ها

آموزش و پرورش بايد حس تفاهم ، گذشت و احترام به عقيده مخالف و 
یو همچنين توسعه فعاليتهاييا مذهبینژادیبين تمام مل، و جمعيتهايدوست

.مل، متحد را در راه حفظ صلح تسهي، نمايد 
پدر و مادر در انتخاب نوف آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران ( 3

. اولويت دارند 



: قاده بیست ب هفتم 
اجتماع شرکت کند ،  یفرهنگیهر کس حق دا د آ ادانه د   ندگ( 1

ب فوائد آز سهیم یا  فنوز ب هنر ها بهره گیرد ب د  پیشرفت علم
. باشد 
،  یآثا  علمیب قعنویهر کس حق دا د ا  حمایت قنافع قاد( 2

. خود برخو دا  شود ییا هنریفرهنگ
 ا بخواهد که ا  ینظمیهر کس حق دا د برقرا : بهشتمبیستقاده

 ا که د  این  یهایی، حیوق ب آ ادیب بین المللیلحاظ اجتماع
. اعالقیه ذکر گردیده است تاقین کند ب آنها  ا به قو د اجرا گذا د 



: ماده بيست و نهم 
بظیففه دا د کفه  شفد آ اد ب کاقفل     ید  قیابل آز جاقعفه ا هرکس ( 1

.  شخصیت اب  ا قیسر کند 
خفود فیفن تفابع    یحیوق ب استفاده ا  آ ادی هفا ی د  اجراهرکس ( 2

اقین ، است که به بسیله قانوز ب قنحصراً به قنظو  تف یقحدبدیت های
 عایفت  یدیگفراز ب بفرا  یهفا یشناسایی ب قراعات حیفوق ب آ اد 

ن یك د  شراییب  فاه همگانیب نظم عموقیصحی  قیتضیات اخالق
.جاقعه دقکراتیك بنع گردیده است 

ر شود تفسییهیچ یك ا  قیر ات اعالقیه حانر نباید طو : ماده سي ام 
ب آز باشد که به قوجف ی برای دبلت ، جمعیت یا فردی که قتضمن حی

ن قند ج د  این اعالقیفه  ا ا  بفی  یبتوانند هر یك ا  حیوق ب آ ادیها
.نمایند ی ببرند یا د   اه آز فعالیت



نکته های قنشو                  

حق آ ادی، حق برابری، حق : قهمترین حیوقی که د  قنشو  آقده است عبا تند ا -
 ندگی، حق اقنیت، حق آ ادی عییده، حق آ ادی بیاز، حق انتخاب  ژیم سیاسی، 

حق کا  ب انتخاب نوع کا 
.تنها د  یك قو د ا  تکلی  سخن بمیاز آقده است-
طبق قفاد این قنشو ، تکلی  ب قسئولیت تنها د هنگاقی قتوجه انساز است که -

.جاقعه بسائل  شد فرد  ا آقاده کرده باشد
تماقی آ ادیها قشربع دانسته شده ب تنها قحدبدکننده آدقی، حیوق ب آ ادی دیگراز -
.است
این قنشو  خود  ا تنها قرجع تعیین حیوق قلمداد قیکند ب اعالم قیدا د که حیوق ب -

آ ادی ها د  هیچ قو د نمی تواند بر خالف قیاصد ب اصول سا قاز قلل قتحد اجراء 
.   گردد



اشکال
در ( رايدان عينيدت گ )در صورتيكه منشأ حق شخصي را طبيعت بدانيم -

!!اسيونکشف احكام و سنتهای طبيعت، انديشمندان مرجع هستند نه سي
( قراردادگرايددان)چنانچدده منشددأ حددق شخصددي را قددرارداد بدددانيم -

هان درصورتي منشور دارای مشروعيت است که الاق،، اکثر مردم ج
ورد بگونه ای درتصويب آن نقش داشته باشند وايدن موکدوف در مد   

.منشور حقوق بشر مخدوش است
يدک  نيمي از کشورهای امضاء کننده منشور، حكومتهای غيردموکرات-

!!داشته اند
، اع اء حق تعيين حقوق به سازمان ملد،، تنهدا در صدورتي قابد    -

تصور است که نمايندگان کشدورهای امضداء کنندده منشدور در    
ه زمان تصويب آن، واقعدا از جاندب ملتهدا نيدز نماينددگي داشدت      

. باشند



حكومت سيستم کشور        رديف     

پارلماني-پادشاهي  استراليا           1
           // بلژيک           2
کودتا          بوليوی           3
           // برزي،            4

پارلماني –پادشاهي  دانمارک           5
کودتا          السالوادور         6
پادشاهي        مصر            7
           // اتيوپي            8
           // يونان            9



کودتا           هائيتي          10
پادشاهي        ايران          11

            // عراق           12

پارلماني –پادشاهي  لوکزامبورگ      13

            // هلند            14

           // نيوزيلند         15

ديكتاتوری      نيكاراگوئه       16

پارلماني –پادشاهي  نروژ           17

کودتا          پرو            18

پارلماني –پادشاهي  انگلستان         19



کودتا         ونزوئال          20
پادشاهي        افغانستان         21
           // تايلند            22
          // يمن             23

پارلماني –پادشاهي  سوئد            24

ديكتاتوری      دومنيكن          25



:تحییق

قیایسه ای قیاز قنشو  حیوق بشر ب اعالقیه اسالقی حیوق بشر

...تا یخچه، تفابتها ب 








