حقوق بشر و عوامل ژنتيکی و روانشناختی
ايجاد کننده شباهتها و تفاوتها

آرش محمدی باجگيران
كارشناس ارشد حقوق بشر

چكيده
هر انسان از طريق وراثت ،صفات و خصوصيات ارثي را از نسلهاي پيشين خود به ارث ميبرد.آنچه مسلم است عوامل
وراثتي به طور جبري از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود .عوامل محيطي و تعليم و تربيت هم تحت اختيار ما نيست و ما به
خواست خود در شهر و كشوري خاص به دنيا نيامده يا همسايگان و مدرسه خود را انتخاب نكردهايم ،حتي اگر تصور نمائيم
كه در تغيير محل زندگي و يا محل كار خود اختيار داريم ،اما عملاً انتخابهايي كردهايم كه ناشي از طرز تفكر از پيش شكل
گرفته ما بوده است.
يكي از اهداف اصلي حقوق بشر ميبايست از بين بردن تفاوتهاي جبري ميان افراد و در نتيجه رفع تبعيض ،تمايز ،نابرابري و
بيعدالتي ميان انسانها باشد .اجراي نسل اول و دوم حقوق بشر ميتواند باعث كاهش عوامل جبري محيطي گردد .اما در رابطه با
بررسي و رفع نابرابريها و بيعدالتيهاي وراثتي ،تاكنون از سوي مجامع حقوق بشري تلاش چشمگيري صورت نپذيرفته است.
واژگان كليدي :وراثت؛ محيط؛ تفاوت هاي جبري؛ اعلامية جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر؛ نسل اول حقوق بشر؛ نسل دوم
حقوق بشر

مقدمه
اسپينوزا فيلسوف قرن هفدهم ( 2781-2711ميلادي) معتقد بود« :آنگاه که شخصي
آهنگِ انجام کاري مي کند؛ تجارب گذشته ،وضع جسمي و روحي وي و نيز قوانين طبيعت
درآن لحظه ـ لحظه انجام عمل ـ او را بدان کار برانگيخته است» (دادبه.)297 :2837 ،
امروزه ،باپيشرفت علوم مختلف از قبيل :روانشناسي ،ژنتيک ،زيست شناسي و مخصوصاً
باآشکار شدن اسرار مغز آدمي روشن گرديده است که ذهن انسان توسط وراثت ،تعليم و تربيت و

حقوق بشر ،جلد ،3شماره ( 2پاييز و زمستان .773 -717 ،)7331

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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همچنين محيط شکل ميگيرد .انسان بسياري از خصوصيات ذهني ،فکري و رفتاري خود را به ارث
مي برد ،پس ازآن ،در اثر تعليم و تربيت و تعامل با محيط ،اطلاعات بسياري در مغز انسان ثبت
نامه مفيد  /شماره سي و

مي شود ،که اين امر منجر به شکلگيري فعاليت ذهن و در نتيجه ارتباط کلامي و رفتاري ميشود.
هشتم  /مهر و آبان

هرتصميمي که انسان ميگيرد ،هرکلامي که به زبان ميآورد وهر رفتاري که او
بنابراين،
8312
انجام ميدهد؛ همگي ناشي از اطلاعاتي است که «از پيش در ذهن انسان» نقش بسته و يا تحميل
شده است .باتوجه به مطالب گذشته ،اين سوال مطرح ميگردد که اگرانسان در پندار ،گفتار و
رفتار خود مجبور (بدون اختيار) است ،پس نقش حقوق بشر درتضمين آزاديها وحقوق انسان چه
ميباشد؟ آيا اصولاً آزادي براي انسان مجبور معنا دارد؟
تم
براي پاسخ به سوالاتي از اين قبيل ،بايد عوامل مؤثر بر شکلگيري شخصيت انسان يا به
کننده شباهتها و تفاوتها ،ميان انسانهاي مختلف بررسي شده و جبري
نامه ايجاد
تعبير ديگر عوامل
مفيد /
هشتمتوضيح داده شود؛ پس از آن ميتوان نقش حقوق بشر در ياري رساندن به
عوامل
شماره اين
يا ارادي بودن
سي و
انسانها و همچنين ظرفيتها و توانائيهاي آنرا در کاهش هر چه بيشتر آثار عوامل جبري بر
زندگي انسان روشن نمود.
نامه مفيد /
گفتار اول  :عوامل ايجاد كننده شباهتها وتفاوتها
شماره سي و هشتم /
2831عامل ايجاد کننده شباهتها وتفاوتها ميان انسانهاي مختلف مي باشد.
محيط ،دو
وراثت وو آبان
مهر
بعضي از روانشناسان ،تعليم و تربيت را بهعنوان عامل سوم در ايجاد شباهتها و تفاوتها
ميدانند .اما در اين نوشتار ،تعليم و تربيت نيز در زير مجموعه محيط بررسي خواهد شد.
.8

وراثت ()Heredity

«وراثت»تمانتقال صفات وخصوصياتِ ارثي از نسلي به نسل ديگر ميباشد کوچکترين واحد
سازنده هر موجود زنده «سلول» ميباشد .هر سلول از سه بخش :ديواره سلول ،سيتوپلاسم و هسته تشکيل
شده است .در داخل هستة هر سلول ،رشتههايي پروتئيني بهنام «كروموزوم» وجود دارد .و بر روي هر
مالکيت
حقوق
دارد .هر ژن به تنهايي ،يا مجموعهاي از چند ژن به کمک هم ،کنترل يک
ژن قرار
کروموزوم هزاران
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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صفت خاص را در موجود زنده بهعهده داشته و عامل انتقال آن صفت از والدين به فرزندان هستند.1
 .8-8نحوه انتقال صفات درانسان

سلول جنسي مرد را اِسپرم ( )Spermو سلول جنسي زن را اووم ( )Ovomگويند .هر سلول
جنسي داراي 18عدد کروموزوم ميباشد .پس از عمل لقاح و باروري ،سلول تخمِ ()Zygote
حاصل 18 ،عدد کروموزوم از اسپرم و 18عدد کروموزوم از اووم گرفته و درنتيجه داراي 18جفت
کروموزوم خواهد بود.
اين سلولِ تخم که داراي 67عدد کروموزوم مي باشد ،با تقسيمهاي مکرر وهمانندسازي از
روي خود ،يک تودة سلولي در رحم مادر بهوجود ميآورد که همان «جنين» انسان ميباشد .يک
سلول تخم پس از  61بار تقسيم 35 ،تريليون سلولِ همانندِ خود بهوجود ميآورد .در طول حدود
نه ماه دوران بارداري ،سلولهاي بهوجود آمده دربافتهاي مختلف بدنِ جنين ،تخصصي خواهند
گرديد .با توجه به اينکه کروموزومها و در نتيجه ژنها بهطور کاملاً تصادفي به اسپرم و اووم منتقل
ميشوند؛ بنابراين نحوه انتقال صفات نيز کاملاً تصادفي مي باشد.
هر مرد براساس قوانين احتمالات توانايي توليد  118 = 3833753اسپرم با دستورات ژنتيکي
متفاوت خواهد داشت (آسيموف.)131 :2872 ،تنوع ژنتيکي درسلولهاي جنسي زن نيز به همين نحو
ميباشد .به همين دليل ،از لقاح تصادفي اسپر ِم پدر با اوومِ مادر ،احتمال بهوجود آمدن حدود هفتاد
ميليون ترکيب مختلف و متفاوت وجود خواهد داشت .با اين وجود ،بسياري از صفات وخصوصيات ،در
ژنهاي اين پدر و مادر وجود ندارد؛ بهعنوان مثال :اگر رنگ چشمان اين پدر و مادر قهوهاي و مشکي
باشد ،ژنهاي آنها فقط اين دو رنگ را به فرزندانشان منتقل ميکند .اما در خزانة ژنتيکي بشر ،رنگ هاي
ديگري مانند :آبي ،عسلي ،سبز ،خاکستري و  ...براي رنگ چشم وجود دارد.
اين تنوع ،براي ژنهاي کنترل کننده کليه صفات بشري وجود دارد؛ يعني علاوهبر هفتاد
ميليون تنوع براي يک پدر و مادر ،ميليونها صفت مشابه ديگر هم اصلاً در اين پدر و مادر وجود
ندارد ،اما در ساير پدر و مادرها ممکن است به گونهاي متفاوت وجود داشته باشد .چنين تنوعي
درژنها و غني بودن خزانة ژنتيکي بشر سبب ميگردد که هيچ انساني به غير از «دوقلوهاي
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همسان» 2کاملاً شبيه به يکديگر نباشد؛ زيرا ميليونها ژن براي کنترل صفات ،در خزانة ژنتيکي
وجود دارد و تقريباَ غيرممکن است که دو انسان ،ژنهاي کاملاً يکسان داشته باشد.
نامه مفيد  /شماره سي و

اساسويآبان
وحدت مهر
 .8-2شالودةهشتم /
همه اعضاي خانواده بشري
8312

ماده يک «اعلاميه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشري» تصريح ميکند « :ژِنومِ انساني،

شالودة وحدتِ اساسي همه اعضاي خانواده بشري و شناخت ذاتي و تنوع آنهاست .به مفهوم نمادين،
ژنوم انساني ،ميراث بشريت است».
در واقع ،رمزِ انسان بودنِ انسان ،در مجموعه دستورات ژنتيکياش نهفته است .چرا هميشه از
متولد ميشود؟ چرا در طول هزاران سال ،حتي يک مورد از نسل انسان ،موجود
انسان ،انسان تم
ديگري مثل :گاو ،قورباغه ،مگس يا گندم بهوجود نيامده است؟ علت را در مفهومي بهنام «ژنوم
نامه مفيد /
انساني» ـ که با ژنوم ساير موجودات زنده تفاوت داردـ ميبايست جستوجو نمود .مجموعه
شماره سي و هشتم
دستورات وراثتي انسان که ژنومِ انساني خوانده مي شود ،از يک طرف سبب انسان شدن موجود
زنده جديد گرديده و از سوي ديگر به علت تنوع ژنها و غني بودن خزانه ژنتيکي بشر ،ميان
انسانهاي مختلف تفاوتهاي گستردهاي ايجاد مينمايد .بنابراين ،ژنوم انساني هم عامل وحدت
نامه مفيد /
همه اعضاي خانواده بشري بوده و هم عامل تنوع و تفاوت ميان انسانهاي مختلف ميباشد.
شماره سي و هشتم /
ژنوم2831
بشر وآبان
 .8-3حقوقمهر و
انساني
حقوق بشر براي کليه اعضاي خانواده بشري صفاتي مانند :حيثيت ،شرافت و کرامت ذاتي قائل
ميباشد .دو لغت «صفات» و «ذاتي» درجمله فوق ،در واقع پل ارتباطي ميان حقوق بشر و ژنوم انساني
ميباشند .همانطور که ذکر شد؛ کنترل و انتقال صفات در انسان به وسيله «ژنها» صورت ميگيرد.
با توجه به مفهوم ژنوم انساني ،ميتوان نتيجه گرفت که کرامت ،حيثيت و شرافت به عنوان
تم
يک صفت براي انسانها ،ارتباط تنگاتنگي با مفهوم ژنوم انساني دارد؛ زيرا در زمان شکلگيري
نطفه ،صفات از والدين به فرزند منتقل شده و به واسطه وجود ژنها ،صفات به طور ذاتي در موجود
حقوقداشت.
جديد وجود خواهند
مالکيت
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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اما اين صفات «كرامت،حيثيت و شرافت» با صفاتي نظير :رنگ چشم ،رنگ مو و  ...تفاوت
دارند .زيرا صفاتي نظير رنگ چشم ،يک يا چند ژن کنترلکننده دارند .به همين علت ،رنگ چشم
انسانها با يکديگر تفاوت دارد .اما صفاتي مانندِ کرامت ،حيثيت و شرافتِ انساني توسط يک ژن
خاص کنترل نميشود و اين صفات ،درمفهوم ژنوم نهفته است؛ يعني هرموجودي که داراي 67
کروموزوم باشد و تبديل به انسان گردد ،داراي صفاتي مانند :کرامت ،حيثيت و شرافت ميباشد.
در واقع مجموعه ميليونها ژني که بر روي اين  67کروموزوم وجود دارد ،عامل پيدايش موجودي
بهنام انسان ميگردد که تفاوتش با ساير موجودات «غير از تعداد كروموزومها» داشتن کرامت،
شرافت و حيثيت بهطور ذاتي و غيراکتسابي ميباشد.
 .8-4تفاوتهاي ژنتيكي جبري

آنچه مسلم است علت وجود تفاوتهاي ژنتيکي ميان انسانها از لحاظ بهره هوشي ،شجاعت،
رنگ پوست و چشم و مو ،قد،وزن ،هيکل ،زيبايي و از هر لحاظ ديگري ،جبري و تصادفي ميباشد.
هيچ انساني بنا به اراده خود سفيدپوست يا سياهپوست ،بلند قد يا کوتاه قد ،باهوش يا کم هوش نمي
گردد و تمام اين صفات به طور جبري از والدين به فرزندان منتقل مي گردد .برخي از قوانين
وآزاديهاي مورد تاکيد حقوق بشر نظير :حق بر ازدواج ،آزادي ازدواج ،آزادي صاحب فرزند شدن
و  ...نيز بهطورِ ناخود آگاه به افزايش اين جبر کمک مينمايد.آيا شايسته است ميان انسانهايي که
خود هيچگونه تاثيري در دريافت صفات مذکور نداشتهاند ،تفاوت و تمايز قائل شد؟ اعلاميه جهاني
حقوق بشر و ميثاقين ،قائل شدن هر گونه تمايزي ميان انسانها از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان،
مذهب ،عقيده ،مليت ،وضع اجتماعي ،ثروت ،ولادت يا هر موقعيت ديگر را ممنوع دانسته است.
در اين زمينه ،کنوانسيونهايي نظير «كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان (،»)8191
«كنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي ( « ،»)8191كنوانسيون بينالمللي منع
مجازات آپارتايد ( »)8193و اعلاميه هايي همچون« :رفع تبعيض از زنان (« ، »)8199رفع
خشونت از زنان (« ، »)8114رفع هرگونه تبعيض نژادي (« ،»)8193رفع هرگونه تبعيض و
نابردباري مبتني برمذهب يا عقيده (« ،»)8118حقوق مردمان بومي (« ،»)8114حقوق
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اقليتهاي ملي يا قومي ،مذهبي و زباني ( »)8112و  ...وجود دارند.
با توجه به اينکه برخي تفاوتهاي ژنتيکي جبري ،در پيشرفت و موفقيت افراد بسيار تعيين
نامه مفيد  /شماره سي و

کننده و تأثيرگذار ميباشند (مانند ضريبهوشي) و برخورد جامعه نيز نسبت به افراد باتواناييهاي
هشتم  /مهر و آبان

نخواهد بود؛ بنابراين جوامع در عمل ،از آرمان حقوق بشري برخوردِ برابر با انسانها
مختلف ،يکسان 8312
فاصله دارند .بهعنوان مثال :يک فرد باهوش در هر زمينهکاري ،احتمال موفقيت و پيشرفت بيشتري
داشته و مسلماً جامعه نيز در واگذاري مسئوليتها ميان يک فرد باهوش و يک فرد با ضريب هوشي
پايين ،تفاوت قائل خواهد شد .حقوق بشر با آنکه شعار برابري (حيثيت و حقوق برابر) براي کليه
انسانها سر ميدهد ،اما در اين رابطه هيچگونه راهکاري پيشنهاد نکرده است.
تم
 .2محيط
نامه مفيد /
عامل مؤثر ديگر در ايجاد شباهت و تفاوت ميان انسانها ،محيط است که شامل :محيط قبل
شماره سي و هشتم
از تولد و محيط بعد از تولد ميباشد.
 .2-8محيط قبل ازتولد

قبل از /تولد ،رحم مادر ميباشد .چند عامل مؤثر در ايجاد تفاوتها که به
محيطمفيد
منظور ازنامه
هشتممي/شود؛ عبارتند از:
مربوط
سي و
شمارهتولد
محيط قبل از
سنآبان
مهر و
 2831دختري قبل از سن 23سالگي حامله شود ،احتمال نارس بودن و کمبود
مادر :اگر
الف)
رشد جنين خواهد بود و بر اساس تحقيقات ،شش درصد اولين نوزادِِمادران زير  23سال ،طي
اولين سال تولد ميميرند (زائر دارابي.)11 :2873 ،سن بالاي  65سالگي نيز براي بارداري
نامناسب بوده و احتمال ايجاد اختلالات ذهني و بدني را افزايش ميدهد؛
ب) تغذيه مادر :بهدنيا آمدن کودک سالم ،رابطه مستقيم با تغذيه صحيح مادر در دوران
تم
بارداري دارد؛
پ) مصرف دارو :مصرف دارو بدون تجويز پزشک نيز در رشد جسمي و ذهني جنين ،اثر سوء دارد؛
ت) اعتياد؛
حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي

کارآمد
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ث) مصرف الكل؛
ج) مصرف دخانيات؛
چ) اشعه ايكس و راديواكتيو؛
ح)بيماريها و اختلالات فيزيكي مادر در دوران بارداري.
موارد «ت» تا «ح» بر رشد ذهني و جسمي جنين اثر سوء خواهند گذاشت ،ضمن اينکه
عوامل محيطي قبل از تولد ،جبري بوده و مسلماً هيچ کودکي قدرت انتخاب يا تغيير آنها را ندارد.
نقش حقوق بشردر كاهش آثار جبري محيطي (قبل ازتولد) ايجادكننده تفاوتها
به منظور کاهش آثار جبري محيط قبل ازتولد ،محققان حقوق بشر با توجه به اهميت بحث
حقوق کودکان و کاهش نابرابريها و بيعدالتيها لازم است مسائل زير را مورد توجه قراردهند:


تعيين و قانونمند نمودن سنين مناسب براي حاملگي؛



توجه به تغذيه صحيح مادران ،خصوصاً درکشورهاي فقير و جهان سومي؛



وضع قوانيني به منظور سختگيري در مورد باردارشدن زنان معتاد به مواد مخدر،
الکلي و. ...

بند 1ماده  16کنوانسيون حقوق کودک ( ،)2939ازکشورهاي پذيرنده کنوانسيون خواسته
است در زمينههاي زير روشهاي مناسب اتخاذ نمايند:
الف) کاهش مرگ و مير نوزادان و کودکان؛
ب) تضمين فراهم نمودن مشورتهاي پزشکي و مراقبتهاي بهداشتي اوليه؛
پ) مبارزه با بيماريها و سوء تغذيه؛
ت) مراقبتهاي قبل و پس از زايمان؛
ث) توسعه مراقبتهاي بهداشتي پيشگيرانه و ارائه راهنماييهاي لازم به والدين و . ...
ماده  27از کنوانسيون رفع کليه تبعيضات عليه زنان ( )2919نيز دربند يک قسمت (د) تصريح
ميکند« :حقوق و مسئوليتهاي مشابه به عنوان والدين ،صرفنظر از وضع روابط زناشويي ،در مسائلي
که به فرزندان آنان مربوط ميشود "درکليه موارد منافع کودکان از اولويت برخورداراست"».
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با استناد به مواد فوق ،لزوم اِعمال محدوديتهايي در رابطه با ازدواج و بارداري و به منظور
پيشگيري از متولد شدن کودکان ناقص وضعيف ،ضروري به نظرميرسد.
نامه مفيد  /شماره سي و

ازتولد
 .2-2محيط بعد
مهر و آبان
هشتم /

 :8312مهمترين عامل محيطي در تمام دوران زندگي است .تأثيراتي که محيط خانواده
 .2-2-8خانواده
بر رشد و تحولِ خصوصيات جسماني و رواني کودک ميگذارد ،بسيار عميق و مؤثر ميباشد .اين عامل
جبري بوده و کودک تأثيري در انتخاب يا تغييرآن ندارد.
 .2-2-2اطرافيان :شامل کليه افرادي ميباشد که فرد از بدو تولد تا هنگام مرگ با آنان رابطه
دارد .همبازيها،تمهمکلاسيها ،همسايگان ،همکاران و  ...در اين دسته قرار ميگيرند .اين عامل نيز تا حد
زيادي تصادفي و جبري ميباشد.
تعليم مفيد /
.2-2-3نامه
وتربيت :آموزش و پرورش (مدرسه و دانشگاه) ،راديو و تلويزيون ،مطبوعات
شماره سي و هشتم
و رسانهها و همچنين خانواده و اطرافيان از عوامل مؤثر در تربيت و شکلگيري شخصيت انسان بوده
و عامل ايجاد تفاوت ميان افراد مختلف ميباشند .همه عوامل ذکرشده ،بيشتر جنبه جبري داشته و با
توجه به محل زندگي (روستا ،شهر ،کشور) متفاوت بوده وجبري ميباشد؛ زيرا فرد نقش زيادي در
نامه مفيد /
تعيين يا جايگزين اين عوامل نميتواند داشته باشد .شايد حداکثر اختيار يک فرد بالغ ،تغيير محل
شماره سي و هشتم /
زندگي و همسايگان يا محل کار و همکارانش باشد که آن هم شامل محدوديتهاي زيادي بوده و
مهر و آبان 2831
طرز تفکر از پيش شکلگرفتة فرد ،تأثير زيادي دراين تصميمگيريها خواهد گذاشت.
آموزش و پرورش ،راديو و تلويزيون ،مطبوعات و رسانهها که مهمترين نقش را در
شکلگيري تفکر و ديدگاههاي انسان دارند ،در بسياري از کشورهاي جهان به وسيله مسئولان
حکومتي و با مسلکهاي از پيش تعيين شده پايهريزي ميگردند .بنابراين ،بهطور جبري و از پيش
تعيين شده ،تم
اصول فکري مورد نظر مسئولان در ذهن افراد پايهريزي شده و در نتيجه به عوامل
جبري محيطي افزوده ميشود.
پراگماتيستها ،به خصوص جان ديوئي « »John Deweyمعتقدند« :آموزش و پرورش بايد
مردم را براي حقوق
مالکيت جامعة دموکراتيک تربيت کند .به نظر ديوئي ،جامعه دموکراتيک،
زيستن در يک
و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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جامعهاي است که بهتر بتواند با شرايط جديد روبهرو شده و راه حلهاي بديع بيابد؛ زيرا هيچ آيين
و روش سخت و از پيش تصور شدهاي ندارد .دانش آموز و دانشجويي که در حل مسائل و
مشکلات ورزيده باشد و بهگونهاي آموزش يافته باشد که بتواند روشهايي براي تسلط بر مشکلاتي
که او را احاطه کرده است در پيش گيرد؛ قادر خواهد بود شهروندي فعال براي يک جامعه
دموکراتيک باشد» (پاپکين و استرول .)898 :2813 ،بنابراين ،هدف حقوق بشر بايد کاهش
عوامل جبري در تعليم و تربيت و حذف آيين و روشهاي انعطافناپذيرِ آموزشي باشد تا فرد به
نحوي تربيت گردد که بتواند آزادانه براي حل مسائل و مشکلات اقدام نمايد .چنين آموزش و
پرورشي در ارتقاي ساير اهداف حقوقبشر مؤثر خواهد بود .اعلاميه جهاني حقوق بشر ،در ديباچه
خود خواستار آن است که« :جميع افراد و همه ارکان اجتماع [ ]...بکوشند که به وسيله تعليم و
تربيت بتوانند احترام گذاشتن و رعايت حقوق و آزاديها را گسترش دهند».
خوشبختانه مجامع حقوق بشري در زمينه آموزش و پرورش فعال هستند و کنوانسيونِ
مبارزه با تبعيض در امر تعليمات ( )2975نيز سعي در کاهش عوامل جبري و رفع هرگونه
نابرابري و تبعيض در امور تعليماتي دارد ،به نحوي که هر فردي در مورد فرصتها ،امکانات و
رفتاري که با او ميشود ،از تساوي برخوردار شود .با اجراي صحيح کنوانسيون مذکور ،يکي از
عوامل مهم ايجاد تفاوت و نابرابري ميان انسانها ،به حداقل خواهد رسيد.
 .2-2-4تغذيه :باتوجه به اينکه فرد اکثر صفات را به صورت بالقوه به ارث ميبرد ،يکي
از عوامل مهم در رشدِ ذهني و جسمي او ،تغذيه مناسب ميباشد .با توجه به آثار نامطلوب سوء
تغذيه بر انسان ،سازمان ملل متحد و مجامع حقوق بشري ،نقش مهمي در برطرف نمودن سوء
تغذيه ـ بهخصوص درجهان سوم ـ دارند.
 .2-2-1ساير عوامل جبري محيطي :عواملي نظير :محل تولد ،اعتقادها و آداب و رسوم نياکان،
طرز تفکر حاکم بر جامعه ،نبود حکومت مردمسالار در کشور محل تولد فرد ،فقرخانواده يا کشور
و  ...را ميتوان به عنوان عوامل جبريِ محيطي در نظر گرفت؛ بهعنوان مثال :فردي که در يکي از
شهرهاي بزرگ يک کشور پيشرفته و ثروتمند بهدنيا ميآيد ،مسلماً نسبت به فردي که در يکي از
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روستاهاي دورافتاده يک کشور جهان سومي و فقير بهدنيا مي آيد ،از امکانات آموزشي و تربيتي و
در نتيجه پيشرفت بسيار بهتري برخوردار خواهد شد.
نامه مفيد  /شماره سي و

اگر چه حقوق بشر ،هر گونه تمايزي ميان انسانها را بر اساس مليت ،نژاد و محل تولد منع
هشتم  /مهر و آبان

8312فرد روستايي حتي اگر ضريب هوشي بالايي هم به ارث برده باشد ،اگر به
نموده است ،اما آن
مدرسه نرود و سواد نياموزد و از تغذيه خوبي برخوردار نباشد؛ در نهايت ممکن است يک چوپان
خوب شود و به نگهداري از گوسفندان بپردازد .اما فردي که در کشور پيشرفته و ثروتمند بهدنيا
آمده است ،هر چند ضريب هوشي پايينتري نسبت به فرد روستايي ،به ارث برده باشد؛ به دليل
برخورداري از امکانات بيشتر ،پيشرفت بسيار خوبي نموده و ممکن است که پزشک يا مهندس
تم
خوب شود و يا حتي در سازمان ملي هوانوردي و فضايي آمريکا «ناسا» 3مشغول به کار گردد.
غير قابل انکار است که با وجود همه تلاشهاي مجامع حقوق بشري،
حقيقت /
اين مفيد
بنابراين،نامه
شماره سي
هشتمکاملاً جبري بر انسان دارند.
محيطيو اثري
برخي عوامل
پاسخ به يک پرسش قديمي :جبر است يا اختيار؟
بسياري ازشواهد براي ما روشن ميسازند که تا چه اندازه انسان به وسيله تربيت خانوادگي،
مفيد /
راهنمايي شده و تحت تأثير قرار مي گيرد؛ به طوري که افراد غالباً بيشتر
نامهها و ...
تبليغات و آگهي
کارهايهشتم
مسئول سي و
از آنکه شماره
خود/باشند ،دستخوش شرايط و عواملي هستند که خارج از اختيار آنها

مهر و آبان 2831
ميباشد .همانطور که در مباحث قبلي ذکر شد ،يافتههاي علوم روانشناسي و ژنتيک نيز تأييد
ميکنند که طرز تفکر ،ملاکهاي داوري و حتي انتخابهاي ما به وسيله دستهاي از رويدادهاي
مقيّد کننده ،معين شده است و عوامل وراثتي و محيطي نظير :خانواده ،معلمان ،دوستان و  ...همه بر
انسان تاثيرگذار هستند.
گيري اين بحث ،آدمي ميتواند قلمروهاي بيشتري کشف کند که در آنها سلوک و
با پي تم
رفتار «ارادي» انسان محصول تأثيرپذيريهاي گوناگون است .هرچند انسان بتواند اَعمال خود را
انتخاب کند؛ طرح و قالب اين انتخاب که تعيين ميکند کداميک از شقوق و وجوه را برخواهد
وراي اختيار او باشد .همچنين ممکن است او مسئول اين طرح و قالب
حقوقکاملاً
گزيد ،ممکن است
مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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نباشد و بنابراين ميتوان گفت که انسانها واقعاً فاعلهاي مختار نيستند و آن طرح يا قالب به
وسيله همه گونه عوامل رواني ،اجتماعي ،زيستي و  ...به ما تحميل شده است.
شايد درآينده ،با پيشرفتهاي علوم مختلف ،يک مطالعه کامل درباره خصوصيات ژنتيکي و
روانشناختي کودک ،دانشمندان را قادر سازد که زندگينامه او را از پيش بنويسند .البته آنان بايد
با استفاده از کلمات و عبارات شرطي آنرا بنويسند؛ مثلاً« :اگر اموري خاص در دنياي پيرامون
وي اتفاق افتد ،آنگاه افکار و احساسات معيني خواهد داشت و تصميمهاي معيني خواهد گرفت و
اعمال معيني انجام خواهد داد».
با استناد به برهان عليت که هر معلولي ،از جمله هر گفتار و هر رفتار انسان ،ميبايست
داراي علتي باشد و با توجه به دلائل و شواهد علمي که درباره عوامل مؤثر بر حالات و طرز تفکر
انسان در دسترس است؛ امروزه هر کس بخواهد ـ به رغم تمام شناخت و دانشي که وجود داردـ
استدلال کند که آدميان فاعلهايي مختار هستند ،بايد با روش علمي ،قلمرويي از فعاليتهاي
انسان را کشف کند که در آن هيچ امر مؤثري در خواستها و تصميمگيريهاي انسان نباشد
(پاپکين و استرول.)277-218 :2813 ،
با چنين ديدگاهي نسبت به انسان ،ممنوعيت شکنجه و لغو مجازاتهاي سنگين و همچنين
اعدام کاملاً منطقي بهنظرميرسد .ضمن اينکه وظيفه سنگيني جهت رفع و يا حداقل ،کاهشِ عوامل
جبري ايجاد کننده تفاوت ميان انسانها برعهده حقوق بشر ميباشد.
گفتار دوم :حقوق بشر ،شباهتها و تفاوتها
 .8نقش حقوق بشر در كاهش تفاوتها
 .8-8تأثير اِعمال حقوق نسل اول و دوم در كاهش تفاوتها

با توجه به اينکه بسياري از عوامل شکل دهنده شخصيت انسان ،بهخصوص در جهان سوم،
تحت تأثير عوامل جبري ميباشد؛ در چنين جوامعي تفاوتها ،ميان انسانها افزايش يافته و منجر
به گسترش نابرابري و بيعدالتي خواهد شد.
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افزايش تفاوتها و ايجاد نابرابري ميان انسانها ،جوامع را از آزاديهاي مورد تأکيد حقوق
بشر دور خواهد ساخت .لذا يکي از اهداف مهم قطعنامهها و کنوانسيونهاي مختلف حقوق بشري،
نامه مفيد  /شماره سي و

کاهش عوامل جبري مؤثر بر ايجاد تفاوتها و در نتيجه کاهش نابرابريها ميباشد .بهعنوان مثال:
هشتم  /مهر و آبان

صحيح ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي (حقوق نسل اول) ،عوامل جبري
در صورت اجراي
8312
و محدود کننده حکومتي به حداقل رسيده و انسان در پرتو اراده آزاد خود خواهد توانست اقدام به
انتخاب نموده و از آزاديهايي نظير :آزادي انديشه ،بيان ،مذهب؛ آزادي ازدواج؛ آزادي گردهمايي؛
آزادي مطبوعات و  ...در جهت رشد و تعالي و شکوفا کردن استعدادهايش استفاده نمايد.
به همين نحو ،در صورت رعايت ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و
تم
بهره مندي کليه انسانها از حداقلهاي معيشتي ،رفاهي و آموزشي ،تبعيض و نابرابريها کاهش
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در ايجاد نابرابري و تبعيض ميان افراد
جبري /
عوامل مفيد
يافته و نقش نامه
رسيد.
خواهد
هشتم
حداقلسي و
مختلف بهشماره
با توجه به اينکه کليه انسانها داراي کرامت ،حيثيت و شرافت ذاتي مي باشند ،يکي از
مهمترين وظايف مجامع حقوق بشري به حداقل رساندن نقش عوامل جبري ايجاد کننده تفاوتها و
جوامع مفيد
نابرابريها در نامه
مختلف /ميباشد 4.اما مهمترين عامل ايجاد کننده تفاوت ،تمايز و نابرابري
هشتم
شماره سي و
باشد /که متأسفانه اسناد حقوق بشري درباره اين موضوع سکوت نموده و
وراثت مي
ميان انسانها،
2831
آبان
و
مهرگذاري در اين زمينه مشهود است .اعلاميه جهاني ژنوم انساني و کنوانسيون اخلاق
خلاء قانون
زيستي نيز کمک چنداني براي کاهش نابرابريهاي ژنتيکي نمينمايد.
 .8-2شباهتها وتفاوتهاي ژنتيكي و حقوق بشر

حقوق بشر ،ايجاد هر گونه تمايز ميان انسانها را به دليل وجود برخي صفات ژنتيکي نظير:
رنگ پوست ،تمنژاد و جنسيت را ممنوع نموده است و در اين رابطه اعلاميهها ،قطعنامهها و
کنوانسيونهاي متعددي تهيه گرديده است؛ بيشتر کشورهاي جهان نيز با پيوستن به آنها تعهد
نمودهاند که ميان انسانها ـ به خاطر عوامل فوق ـ تبعيض قائل نشوند .اما متأسفانه بسياري از
مالکيتآينده هر فرد دارند ،از ديد حقوق بشر مخفي مانده است.
حقوق مهمي در
صفات ارثي که آثار
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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انسان صفاتي نظير :بهره هوشي ،قد و وزن ،شجاعت و  ...را به صورت بالقوه به ارث مي برد
سپس عوامل محيطي نظير :تغذيه ،تربيت و  ...باعث بالفعل شدن آن صفات ميشود .اما آنچه مسلم
است ،اگرفردي به طور بالقوه ضريب هوشي 215را به ارث برده باشد؛ در بهترين شرايط ضريب
هوش او به  215خواهد رسيد و فردي که به طور بالقوه ضريب هوشي  255را به ارث برده است،
در بهترين شرايط ،ضريب هوش او از255بالاتر نخواهد رفت .چنين شرايطي بر بسياري از صفات
انساني حکمفرما ميباشد؛ بنابراين توارث جبري و اتفاقي ،باعث ايجاد تمايز ميان افراد خواهد شد.
با توجه به مطالب ذکرشده ،حقوق بشر با اين سوال جدي مواجه خواهد بود :با توجه به
تمايزها و تفاوتهاي ژنتيکيِ تعيين کننده و تأثيرگذار ميان افراد مختلف ،ميتوان همه انسانها را
برابر دانست و با آنها يکسان برخورد نمود؟
براي پاسخ به اين سوال دو نظريه متفاوت ميتوان ارائه نمود:
رويكرد اول :اگر همه انسانها داراي بهترين صفات گردند و همگي در يک سطح قرار گرفته و
داراي صفات مطلوب و برترشوند ،در اين صورت ،نظم خودانگيختة جامعه از بين خواهد رفت.
هر کارخانه نياز به هزاران کارگر و فقط يک مديرعامل دارد .حال اگر همه انسانها توانايي
و در نتيجه توقع مديرعامل شدن را داشته باشند؛ هيچکس تمايل به کارگر شدن نخواهد داشت و
نظم کارخانه از بين ميرود .چنين مثالي قابل تعميم به جامعه نيز ميباشد .ما نبايد به دنبال از بين
بردن نظم جامعه باشيم ،بلکه عدالت ايجاب ميکند که هر کس به اندازه لياقتش از جامعه بهره ببرد.
شکلگيري حقوق نسل اول و دوم نيز به همين علت بوده است.
اگر همه انسانها در عمل با هم برابر بودند ،نيازي به مطرح نمودن حق رفاه و حق بهرهمندي
از حداقل زندگي نبود؛ در واقع ،دو اصل حداکثر آزادي و بازتوزيع امکانات به نفع ضعيفترينها،
به دليل حمايت از افراد ضعيف جامعه و کاستن از نابرابريها توسط متفکريني نظير «جان راولز»
مطرح گرديده است.

5

رويكرد دوم :با پيشرفت علم ژنتيک و تواناييهاي شگرف دانشمندان در دستکاري ژنوم
انساني ،ميتوان صفات نامطلوب را در آيندهاي نزديک از ژنوم انساني حذف نمود .همانطورکه
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يکي از اهدف حقوق بشر حذف يا کم نمودن نابرابريها و بيعدالتيهاي جبري محيط ،به منظور
استفادة انسانها از اراده آزاد خود جهت تعالي ميباشد؛ حذف يا حداقل ،کاهش نابرابريهاي ارثي
نامه مفيد  /شماره سي و

نيز ميتواند در دستور کار حقوق بشر قرار گيرد.
هشتم  /مهر و آبان

8312ريچارد اسپک» در سال 2977ميلادي هشت پرستار را در شيکاگو کشت.
فردي به نام «
علت خشونت وي داشتن يک کروموزوم اضافي بود و حدود چهاردرصد از زندانيان مرد ،در يکي
از زندانهاي اسکاتلند ،يک کروموزوم اضافي داشتند (آسيموف.)131 :2872 ،
داشتن يک کروموزوم اضافي ،مسلماً وراثتي و جبري ميباشد؛ بنابراين محاکمه و محکوم
نمودن چنين افرادي منطقي به نظرنميرسد بلکه بايد آزمايش کروموزومي بر روي همه والدين
تم
رواج يابد و در پي حذف کروموزومها و ژنهاي ناقص و حامل صفات نامطلوب بود .اين امر
کنوانسيونهاي مخصوص و پيوستن همه کشورها به آن ميباشد.
قوانين ومفيد /
مستلزم وضع نامه
شماره سي و هشتم
وجود برخي نگرانيها از ديدگاه حقوق بشر
الف) مشكلات حقوق بشري ناشي از افزايش طول عمر

ژنتيکي /انسان ،اکثر بيماريهاي مهلک شناسايي شده و با حذف ژنهاي
با تکميلنامهنقشه مفيد
هشتم /افزايش خواهد يافت .بدين ترتيب ،تنها عامل طبيعي مرگ انسان،
عمرو انسان
طولسي
مرگآور،شماره
آبانها2831
فرسوده مهر
خواهد بود .اما با پيشرفت شگفتانگيز ژنتيک ،به زودي ميتوان اندامهاي
شدنواندام
فرسوده را نيز با اندامهاي مصنوعي تعويض نمود .بنابراين ،اگر براي انسان عمر جاودان قائل
نشويم ،حداقل شاخص طول عمر ،بسيار افزايش خواهد يافت.
اما اين تواناييهاي علم ژنتيک خود باعث افزايش تفاوتها شده و بر نابرابريها ميافزايد؛
زيرا با توجه به بالا بودن هزينههاي درمان ژنتيکي ،افزايش طول عمر (در صورت نبود يک نظام
تم
جامع و فراگير ژنتيکي) مخصوص افراد ثروتمند جامعه خواهد بود و قشر متوسط و ضعيف جامعه
قادر به افزايش طول عمر خود نخواهند بود.
از سوي ديگر ،در صورت استقرار يک نظام جامع ژنتيکي و بهرهمندي همه افراد از مزاياي
حقوق مالکيت
افزايش طول عمر و کاهش مرگومير ،پس از مدتي جمعيت زمين به حد انفجار خواهد رسيد .در
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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چنين وضعيتي ،حقوق نسل دوم نظير :حق اشتغال ،حق مسکن ،حق بر بهداشت و  ...و همچنين
حقوق نسل سوم نظير :حق بر محيط زيست ،حق بر توسعه و  ...به مخاطره خواهد افتاد.
ب) مشكل حقوق بشري اصلاح نژادي

امروزه ،اصلاح ژنهاي گياهان و حيوانات براي رسيدن به حداکثر بازدهي و بهرهوري به
امري رايج تبديل گرديده و در اين زمينه علوم جديدي مانند :اصلاح نباتات يا بيوتکنولوژي مطرح
گرديده است.
در آيندهاي نزديک ،قشر سرمايهدار و مرفه جامعه خواهند توانست با دستکاري ژنهاي
انساني توسط محققان  ،صاحب فرزنداني برتر از لحاظ هوش ،زيبايي ،تناسب اندام ،قدرت بدني
و  ...گردند .اما طبقه متوسط و ضعيف که توان مالي ايجاد چنين تغييراتي را ندارند؛ صاحب
فرزنداني معمولي خواهند شد .مسلماً اين تفاوتها بعد از چند نسل باعث بروز اختلاف طبقاتي
خواهد گرديد .فرزندان قشر مرفه تبديل به شهروندان درجه يک اما فرزندان طبقات متوسط و
ضعيف تبديل به شهروند درجه دو يا سه خواهند شد .چنين وضعيتي بشريت را به سوي بردهداري
از نوع مدرن سوق خواهد داد و شکلگيري چنين جوامعي مسلماً با حقوق بشر منافات دارد.
البته اين موضوع که نسل بشر به سوي استفاده مفيدتر از علم ژنتيک و حذف ژنهاي
نامطلوب پيش رود ،امري است که در نهايت ،به سود بشر خواهد بود اما دور از انصاف و برخلاف
آرمانهاي حقوق بشري است که افراد حامل ژنهاي متوسط يا ضعيف تبديل به شهروند درجه دو
و سه شوند .چنين وضعيتي باعث افزايش تفاوتها و در نتيجه منجر به بيعدالتي در سطح
گستردهاي ميگردد.
پ) حقوق بشر و ازدواج افراد حامل ژنهاي نامطلوب

دو نکته مهم در اينباره وجود دارد :نخست اينکه ،بسياري از بيماريها نظير :هموفيلي و
کوررنگي ارثي و وابسته به جنس هستند .زني که کوررنگ باشد ،فرزند پسر او حتماً کوررنگ
خواهد شد؛ دوم ،آمارها حکايت از وجود درصد بسيار بالايي از نابهنجاريها در فرزندانِ حاصل از
ازدواج فاميلي ميباشد.
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با توجه به نکات مذکور ،اين سوال مطرح ميشود که ميتوان به منظور کاهش مشکلات،
قوانيني براي جلوگيري از بعضي از ازدواجها وضع کرد يا حداقل مانع بچهدار شدن افرادي که
نامه مفيد  /شماره سي و

مشکلات ژنتيکي دارند شد؟ ماده 27اعلا ميه جهاني حقوق بشر و ماده  18ميثاق بينالمللي حقوق
هشتم  /مهر و آبان

آشکارا از آزادي ازدواج دفاع نمودهاند .ازسوي ديگر ،با استناد به کنوانسيون
مد ني و سياسي،
8312
حقوق کودک و با توجه به اين اصل که «همواره حق با كودک است» و با توجه به ماده 19
اعلاميه جهاني حقوق بشر ،سه اصل نتيجهگيري ميشود:
 .2اصل اعمال قدرت به قصد جلوگيري ازصدمه زدن به ديگران؛
 .1محدود شدن حق فرد ،آنجا که به حق ديگران لطمه وارد ميشود؛
تم
 .8اولويت منافع کودکان در کليه موارد.
حقوق بشردر رفع کليه تبعيضها و نابرابريها و با استناد به سه اصل
هاي /
با توجه بهنامهآرمانمفيد
هشتمبراي وضع محدوديتهايي در رابطه با ازدواج و صاحب فرزند شدن
مجوزو لازم
فوق ،ميتوان
شماره سي
افرادي که حامل ژنهاي نامطلوب هستند صادرنمود.
نتيجهگيري
نامه مفيد /
آنچه مسلم است ،يکي از اهداف اصلي حقوق بشر ميتواند از بين بردن تفاوتهاي جبري
شماره سي و هشتم /
2831تبعيض ،تمايز ،نابرابري و بيعدالتي ميان انسانها باشد.
نتيجه رفع
ميان افراد و
مهر ودرآبان
عوامل ايجاد کننده تفاوت ميان انسانها ،وراثت و محيط ميباشد .در مورد عوامل محيطي
نظير :تعليم و تربيت ،حداقلهاي رفاهي و تغذيه ،فعاليتهاي مثبت و چشمگيري از سوي مجامع
حقوق بشري صورت ميگيرد و اعلاميهها و کنوانسيونهاي متعددي در اين رابطه وجود دارد .اما
در رابطه با بررسي و رفع نابرابريها و بيعدالتيهاي وراثتي ،تاکنون ،از سوي مجامع حقوق بشري
تلاش چشم تم
گيري صورت نگرفته است.
ميتوان گفت که بيتوجهي و عدم دخالت حقوق بشر در پيشرفتهاي علم ژنتيک ،منجر به
افزايش نابرابريها و بيعدالتيها خواهد گرديد .اما در صورت قانونمند کردن پيشرفتهاي علم
حقوق مالکيت
ژنتيک ميتوان اميد داشت که يکي از بزرگترين عوامل ايجاد کننده تفاوتها و نابرابريهاي
و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت
و

نظم

بازارهاي
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بشري ،آثار جبري خود را ازدست بدهد.
با توجه به مطالب ذکرشده و با استناد به ماده  15اعلاميه جهاني ژنوم انساني که پيشنهاد
تأسيس علوم ميان رشتهاي را مي نمايد ،براي تطبيق علم ژنتيک با قوانين حقوق بشر و کمک
به کاهش تفاوتها و نابرابريهاي ارثي ،تأسيس رشتهاي جديد ،به نام «حقوق ژنتيكي»
ضروري به نظر ميرسد ،تا ضمن عمل به توصيه ماده  15اعلاميه جهاني ژنوم انساني ،افق
جديدي براي محقق ان علم ژ نتيک جهت احترام به حيثيت ،کرامت انساني و رعايت حقوق
بشر قرار گيرد.

يادداشتها
 .2هر سلول انسان داراي 18جفت کروموزوم ،موش  15جفت کروموزوم ،پياز  3جفت کروموزوم ،خـوک 29جفـت
کروموزوم و هر سلول خرچنگ داراي255جفت کروموزوم ميباشد (بهزاد.)38 :2871 ،
 - 1دوقلوهاي همسان :پس از تشکيلِ سلول تخم ،اين سلول ،همانندسازي کرده و تبديل به دو سلولِ کاملاً مشـابه خواهـد شـد؛
اگر هر يک ازاين دو سلول ،منشاء يک جنين گردند ،دوقلوهاي همسان بهوجود خواهند آمد .در چنين حـالتي چـون منشـاء آنهـا
يکسان بوده است ،مسلماً داراي دستورات ژنتيکي يکساني بوده و از يک جنس و کاملاً شبيه به هم خواهند بود.
8. National Aeronautics and Space Administration.
 .6همانطور که قبلاً ذکر گرديد ،اعلاميه جهاني حقوق بشر ،ميثاقين ،سايراعلاميههـا و کنوانسـيونهـاي اشـاره شـده،
همگي در راستاي کاهش تبعيض و تمايز ميان انسانها ميباشند.
 - 3جان راولز ،تصريح دارد که اين دو اصل ،ناظر به دو جنبه متفاوت از ساختار جامعـه هسـتند .اصـل اول (حـداکثر
آزادي) ناظر به آزاديهاي برابر شهروندي و اصل دوم (بازتوزيع امکانات به نفع ضعيفترينها) ناظر به تنظـيم عادلانـه
نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي است .ر.ک :سيدمحمد قاريسـيدفاطمي ،حقـوق بشـر در جهـان معاصـر ،انتشـارات
دانشگاه شهيد بهشتي ،2831 ،پاورقي صفحه .228

منابع
فارسي
آسيموف ،ايزاک ،منظومه شمسي و بالعكس ،ترجمه کلود کرباسي ،انتشارات جانزاده[ ،بيجا][ ،بيتا].
بهزاد ،محمود ،ژنتيک ،جاويدان ،تهران.2871 ،
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.2813 ، تهران، حکمت، ترجمه جلالالدين مجتبوي، كليات فلسفه، ريچارد و آوروم استرول،پاپکين
.2837 ، محل چاپ، چاپ سوم، دانشکده مکاتبهاي، كليات فلسفه، الف،دادبه
 شماره سي و/ نامه مفيد
.2873 ، سال سوم دانشسراي تربيت معلم، روانشناسي تربيتي، علي،زائر دارابي
 مهر و آبان/ هشتم
8312
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Declaration on The Elimination Of Discrimination Against Women. (1967)
Declaration On The Elimination Of Violence Against Women.(1994)
Declaration On The Rights Of Indigenous People. (1994)
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Declaration On The Rights Of Persons Belonging To National Or Ethnic
and Linguistic Minorities. (1992)
The International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial
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Apartheid. (1973)
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