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١ صفحه    

  
  

  مقدمه
  
  

 نجمناشاخۀ بين المللی حقوق بشر يک ) BHRC(کميته حقوق بشر حقوقدانان انگلستان و ويلز
حفظ حقوق اين يک اداره کامأل مستقل بوده عمدتأ مصروف . حقوقدانان انگلستان و ويلز می باشد

 همچنان در دفاع از حاکميت قانون و کميتهاين . استوکالی مدافع و قضات در سراسر جهان 
نه  ساحۀ فعاليت آن  وموازين حقوقی بين المللی مربوط به حق محاکمۀ عادالنه فعاليت می نمايد

  .ميرسدتنها به انگلستان و ويلز باقی مانده بلکه به کليه کشورهای جهان 
  

 تأسيس ١٩٩١کميته حقوق بشر حقوقدانان انگلستان و ويلز توسط گروهی از وکالی مدافع در سال 
اين کميته يک رئيس، يک معاون رئيس، يک مسئول مالی و کميته اجرائيه دارد که ماهانه . گرديد

  :عبارت اند ازق بشر حقوقدانان انگلستان و ويلزاهداف اساسی کميته حقو. ی نمايديک بار مجلس م
  

انی و حمايت از حقوقدانان و قاضيانی که در محل کار شان مورد بپيشتي
  تهيد و فشار قرار دارند

  حمايت از حاکميت قانون و موازين قبول شده بين المللی حقوق بشر
مشاورت، پيشتيبانی و همکاری با ساير سازمانها و افرادی که برای 

  ار می کنندحقوق بشر ک

  رشد عالقمندی و شناخت حقوق بشر و قوانين مربوط به حقوق بشر
ارائه  مشوره به شورای عمومی سازمان وکالی مدافع انگلستان و ويلز 

  در رابطه با مسايل حقوق بشر

  
  :همکاری نموده استکميته حقوق بشر حقوقدانان انگلستان و ويلز در اين پروژه اداره ذيل با 

  
   )AIHRC(کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 حکومت اساسات مطابق به توافقات بن، اصول پاريس و٢٠٠٣سال  جون ٦اين کميسيون بتاريخ 
لی حقوق اين يک سازمان م. موقت بمنظور رشد و حمايت حقوق بشر در افغانستان ايجاد گرديد

  . افغانستان تسجيل يافته است٢٠٠٤  سال قانون اساسی مصوب٥٨بشر است که در ماده 
  

  :اين پروژه از جانب اداره ذيل تمويل شده است
  

 (FCO) بريتانيا  و مشترک المنافعوزارت امور خارجه
با از منافع بريتانيا در خارج حمايت نموده و مشترک المنافع بريتانيا وازرت امور خارجه 

اين .  پشتيبانی يک جامعه مستحکم جهانی همکاری می نمايدۀسازمانهای بين المللی در زمين
  . وزارت مسئوليت پيشبرد امور با ساير حکومات و سازمانهای بين المللی را بدوش دارد

  
   )de.online-tanin@t.bashir (بشير طنين: ترجمه
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٢ صفحه    

  
  

  حقوق در قوانين بين الملی و داخلی: فصل اول
  
  
  

  قوانين بين المللی حقوق بشر) الف
  
  
  قوانين حقوق بشر و سازمان ملل متحد: مقدمه. ١
  

قوانين حقوق بشر به مناسبات ميان آنانيکه حکومت می کنند و آنانيکه باالی شان حکومت می شود 
اصول  تفکر و انديشه های سياسی غربی و نيز در اساس قوانين حقوق بشر در. ط می گيردباارت

قوانين طبيعی و تيوری های سياسی زمان انقالب های فرانسه و امريکا نهفته است، هرچند ارزشها 
  .١ دريافت ميتوانو اصول آنرا در فرهنگ های ديگر نيز

  
قی در  بين المللی حقونظم يک ء جزکه قانون حقوق بشرتدوين گرديدجهانی پس از جنگ دوم 

 ٥١ سازمان ملل متحد از جانب ١٩٤٥ اکتوبر سال ٢٤بتاريخ . ميباشدچارچوب سازمان ملل متحد 
کشور تاسيس گرديد و اين کشور ها تعهد نمودند تا صلح را ازطريق همکاری بين المللی و امنيت 

ا امروز تقريبأ همه کشورهای جهان عضو سازمان ملل متحد بوده تعد. دسته جمعی حفظ نمايند
  . کشور می رسد١٩١کنونی اعضای اين سازمان به 

  
فقه می کنند که مکلفيت های ناشی از منشور وقتی دولت ها عضو سازمان ملل متحد می شوند موا

که قواعد اساسی مناسبات  پيمان بين المللی را به عنوان يک ١٩٤٥سازمان ملل متحد منعقده سال 
  .بين المللی را تعيين می کند، بپذيرند

  
 اده اول منشور سازمان ملل متحد حکم می کند کهم
  
  :اهداف سازمان ملل متحد عبارت اند از"

   حفظ صلح و امنيت بين المللی؛-١
   رشد مناسبات دوستانه ميان کشورها؛-٢
  مللی و رشد احترام به حقوق بشر؛ ول حل پروبلم های بين اۀ همکاری در عرص-٣
 ٢." های کشورهاسازی فعاليت هنگا ايفای نقش مرکز هم-٤

 
جهانی احترام ورعايت  " منشور سازمان ملل متحد پيشبينی شده است که ملل متحد ٥٥در ماده 

را تقويت "  تمايز نژادی، جنسی، زبانی و مذهبیحقوق  و آزادی های اساسی بشر برای همه بدون

                                                 
و آستون، پ، حقوق بشر بين المللی در متن، سياست قوانين و . ج.  به ستاينر، حبه طور عمومیمراجعه شود   ١

  ٢٠٠٠چاپ دوم، آکسفورد، مطبعه پوهنتون آکسفورد، سال . اخالقيات
 /http://www.un.org/aboutun/charter: ه شود بهجهت متن کامل مراجع  ٢
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٣ صفحه    

قدامات مشترک و تمام اعضا تعهد می نمايند که ا" آمده است که ٥٦درعين حال در ماده . می بخشد
  ". اتخاذ نمايند٥٥ سازمان ملل متحد بمنظور نيل به اهداف ماده اجداگانه را در همکاری ب

  
 طراحان اين . غنا يافتند١٩٤٨  باتصويب اعالميه جهانی حقوق بشر در سال ٥٦ و ٥٥ماده های 

تحد سهمگيری بويژه اسناد سازمان ملل م. اعالميه متعلق به کشورها و فرهنگ های مختلف بودند
  . نشان ميدهد١٩٦٦ تا ١٩٤٦ديپلوماتهای عربی و مسلمان را از سال 

  
ازطريق مساعی سازمان ملل متحد شمار زيادی از موافقتنامه های چندجانبه را به حکومات 

 فرصت و عدالت بيشتر به ودارای  سالم تر ساختن جهان به يک جای مصئون تر ومنظور مبدل
 همه جانبه قوانين بين المللی را که شامل قانون ته ایملل متحد يک دسسازمان . امضأ رسانيدند

  .حقوق بشر می شود، بوجود آورد
  

)i( پيمان ها 
 
معيارهای حقوق بشر در ميثاق ها، کنوانسيون ها، منشورها و پروتوکول ها تسجيل يافته  •

 .اند که بر کشورهای که خودرا مکلف به رعايت آن دانسته اند الزمی می باشند
 .جهت تصويب دولت ها باز اند) مراجعه کنيد به پائين(يمان ها پ •
 که بوسيله آن يک کشور است  بين المللی  ياعمليک سندعبارت از تصويب و الحاق  •

تصويب به يک کشور مرحله . موافقه خويش را مبنی بر رعايت از پيمان ابراز می دارد
 آورده و قوانين الزم را جهت فرصت زمانی ميدهد که در سطح ملی تائيد دولت را بدست

 .تاثير داخلی پيمان نافذ سازد
 به معنی آنست که تأثير حقوقی برخی احکام پيمان (state reservations) دولت شروط •

 اين شروط می تواند .هنگام تطبيق آن در کشور مربوط خارج ساخته ويا تغيير داده شود
ائه شود ولی نبايد مخالف مرام و ران اهنگام امضأ، تصويب، پذيريش، تائيد يا الحاق پيم

افزون برآن، يک پيمان ممکن است ارائه چنين شروط را منع قرادر داده . هدف پيمان باشد
 ٣.ا تنها شروط معينی را اجازه دهدو ي

  
)ii( موازين بدون پيمان 
  
زامی بين المللی چون تبسياری از موازين حقوق بشر نه در پيمان ها بلکه در اسناد غيرال •

 .ميه ها، اصول، قواعد وغيره شامل انداعال
مهمترين آن اعالميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشد که ازآن بسياری از  •

 .پيمان ها، اسناد و قوانين اساسی ملی الهام گرفته اند
هرچند موازين بدون پيمان از لحاظ تخنيکی دارای قوت حقوقی چون معاهدات نبوده ولی  •

می باشند زيرا از جانب کشورها مورد مذاکره قرار گرفته و توسط عی دارای قوه اقنا
 .مراجعی چون مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيده اند

                                                 
پيمان باصالحيت درباره قانون بين المللی يک  ١٩٦٩مصوب سال کنوانسيون ويانا پيرامون قانون معاهدات   ٣

 جهت متن کامل .درج شده اندتصويب، تفسير و ابطال پيمان ها درآن طرزالعمل های معاهدات است که 
 conventions/english/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://http/١_١_١٩٦٩.pdf: مراجعه شود به
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 است یبرخی از موازين حقوق بشربه عنوان قانون مروج بين المللی که بر کشور ها الزم •
 .وسيعأ پذيرفته شده اند

  
)iii( گذارشگر خاص 

  
مل مربوط به گذارشات واطالعات  مبنی بر نقض حقوق بشر خاص به طرزالعگذارشکر  •

 .می گيردارتباط و آزادی اساسی 
شخصی که به صفت گذارشگر خاص ايفای وظيفه می نمايد توسط رئيس کميسيون حقوق  •

 منطقه ئی که از کشورهای عضو کميسيون تشکيل يافته بشر پس از مشوره با پنج گروپ
 . تعيين می گردداند

ص صالحيت دارد  درباره نقض و تخطی از حقوق بشر درسراسر جهان گذارشگر خا •
ارزيابی و نظارت نموده، در مورد آن مشوره داده  و گذارش علنی ارائه نمايد که بنام 

 .صالحيت های تيماتيک ياد می شود
گذارشگران خاص حين ايفای وظايف شان به کشور ها سفر نموده و دوباره به کميسيون  •

 .ش می دهندحقوق بشر گذار
  
  
  اسناد حقوق بشر:  سازمان ملل متحد-٢
  

 ياد می (International Bill of Rights)حقوق اساسی بين المللی سه سند عمده عمومی که بنام 
شوند عبارت اند از اعالميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين 

  .رهنگیالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و ف
  

اسناد ديگری که به تخطی های خاص ارتباط گرفته و حقوق گروه ها را حفظ می کنند مشتمل اند 
 يا برخودرها برضد شکنجه و ساير بر ميثاق بين المللی امحای تمام انواع تبعيض نژادی، ميثاق

و ميثاق مجازات ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز، ميثاق امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنان 
اين از جمله مهمترين اسناد بين المللی حقوق بشر بشمار می آيند که افغانستان نيز آنها . حقوق طفل

  .را به تصويب رسانيده است
  
)i(  ١٩٤٨ –اعالميه جهانی حقوق بشر 
  

 اعالم شد ١٩٤٨ که ازجانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ٤اعالميه جهانی حقوق بشر
 را واگذار نکرده بلکه برای آنها اهدافی را تعيين می کند که یيت های حقوقباالی کشورها مکلف

 اکنون به مثابه قانون مروج بين المللی اين اعالميهبسياری از احکام . بخاطر نيل به آن کار نمايند
  .وسيعأ پذيرفته شده اند

  
حتوا می کند چون ند ااين سند حقوق و آزادی های اساسی را که تمام زنان و مردان مستحق آن ا

 آزادی و تابعيت، حق آزادی انديشه، عقيده و مذهب، حق کار و تحصيل، حق خوراک حق زندگی،

                                                 
  http://www.un.org/Overview/rights.html: جهت متن کامل مراجعه شود به  ٤
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٥ صفحه    

، جنس، زبان، و کاشانه، حق اشتراک در حکومت وحق عدم تبعيض براساس نژاد، رنگ پوست
  .رمذهب، عقيده سياسی ويا عقيده ديگر، منشأ ملی يا اجتماعی، ملکيت، محل تولد وحاالت ديگ

  
 ٢٠٠٤ قانون اساسی مصوب سال ٧افغانستان اعالميه جهانی حقوق بشر را در ماده  •

خويش برسميت شناخته تعهد نموده است که از اعالميه جهانی حقوق بشرو ساير معاهدات 
 .و ميثاق های بين المللی که افغانستان عضويت آنرا دارد، رعايت می نمايد

  
  
)ii( ١٩٦٦ –سی ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سيا 
  

تمام " را تشکيل داده حکم می کند که ٥ماده اول، بخش اول ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی
واين حق خوداراديت به معنی آنست که " مردم حق دارند خود سرنوشت خويش را تعيين نمايند

نگی مردمان حق دارند حالت سياسی و آزادی خودرا را بخاطر رشد اقتصادی، اجتماعی و فره
را " تحقق حق خوداراديت "ام دولت ها را مکلف می سازد تا اين ماده سرانج. خويش تعيين نمايند

  .رشد دهند
  

 حاوی اقدامات مبنی بر احترام و تامين بالتبعيض حقوق ماهوی مندرج ميثاق، که ٥-٢ماده های 
همچنان به . بالفاصله بايست عملی گردند، و ساير احکام معين دارای ماهيت کلی می باشند

  .ضرورت راه حل های مؤثرتخطی حقوق مندرج اين ميثاق اشاره شده است
  

حمايت می   ازآن حقوق مدنی و سياسی را که اين ميثاقعفهرست وسي) بخش سوم (٢٧-٦ماده های 
  .نمايد بدست می دهد

  
امات کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد را ايجاد نموده و اقد) بخش چهارم (٤٥-٢٨ماده های 

  .تحقق و تطبيق اين ميثاق در عرصه حقوق مدنی و سياسی را احتوا می کنند
  

.  گرديدعالوه ١٩٦٦ سال اختياری مصوباقدامات مبنی بر تطبيق ميثاق توسط نخستين پروتوکول 
 مجازات اعدام را در کشور های که عضويت ميثاق را بدست ١٩٨٩سال مصوب پروتوکول دوم 

کشورهای عضو قبول نمودند که هيچ شخص در قلمرو کشور عضو . تمی آورند ازميان برداش
اعدام نخواهد شد وموافقه کردند که تمام تدابير الزم را بخاطر ازبين بردن جزای اعدام اتخاذ 

  .خواهند کرد
  
  ٦. اين ميثاق را به تصويب رساند١٩٨٣ اپريل سال ٢٤افغانستان به تاريخ  •
  .ق را به تصويب نرسانيده استافغانستان پروتوکل اول يا دوم ميثا •
  
  

                                                 
 http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm: به جهت متن کامل مراجعه شود  ٥
 http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm :جهت متن الحاق افغانستان به ميثاق مراجعه شود به ٦
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)iii(  ١٩٦٦ سال –ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
  

 را تشکيل ٧ماده اول پيرامون حق تمام مردمان مبنی بر تعيين سرنوشت بوده بخش اول اين ميثاق
 ، اين حق به استثنای.داده و با ماده اول ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی يکسان می باشد

ساير حقوق ديگری که در اين ميثاق آمده اند و نيز مکلفيتهای که کشورها در قبال آن پذيرفته اند 
  .متفاوت می باشند

  
وجايب کشورهای عضو را در ارتباط به حقوقی که در اين ميثاق ) بخش دوم (٥-٢ماده های 

ی را بخاطر تحقق متداوم و تشجيل يافته اند پيشبينی کرده آنها را مکلف می سازد تا اقدامات
بالتبعيض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازطريق کمک و همکاری انفرادی و بين المللی 

فهرست ) بخش سوم (١٥-٦ماده های . تا آخرين حد منابع دست داشته کشور عضو اتخاذ نمايند
  . بدست می دهدوسيع حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی راکه اين ميثاق ازآن حمايت می نمايد

  
يک سيتسم گذارشدهی منظم کشورهای عضو را که ازجانب ) بخش چهارم (٢٥-١٦ماده های 

شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد بخاطر تطبيق ميثاق در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و 
کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی . فرهنگی مورد ارزيابی قرار می گيرد، بدست می دهد

  .از تطبيق اين ميثاق نظارت می کند
  

  ٨.  بتصويت رسانيده است١٩٨٣ اپريل سال ٢٤افغانستان اين ميثاق را به تاريخ 
 
 
)iv(  ١٩٦٥ –ميثاق بين المللی پيرامون امحای تمام اشکال تبعيض نژادی 
  

 کشورهای عضو را ازتبعيض نژادی برضد افراد، گروهای اشخاص يا نهادها  ٩اين ميثاق
 باعث چنين ازاين کشورها می طلبد تا تامين نمايند که مقامات و موسسات دولتی نيزبازداشته 

  .عملی نگردند
  

  .کميته امحای تبعيض نژادی از تطبيق ميثاق توسط کشورهای عضو نظارت می کند
  

 ١٠. اين ميثاق رابه تصويب رساند١٩٨٣ اگست سال ٥افغانستان به تاريخ 
 
 
)v( ها يا مجازات ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميزميثاق برضد شکنجه وساير برخورد - 

١٩٨٤ 
  

                                                 
 htm.٣/http://www.ohchr.org/english/countries/ratification: جهت متن کامل مراجعه شود به  ٧
 http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm :جهت متن کامل مراجعه شود به ٨
  http://www.ohchr.org/english/law/cerd.htm :جهت متن کامل مراجعه شود به  ٩
 :جهت مطالعه شروط و اعالميه افغانستان به ارتباط اين ميثاق مراجعه شود به  ١٠

http://www.ohchr.org/english/countires/ratification/٢.htm  
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جدأ محکوم می نمايد زيرا اين نقض خيلی جدی حقوق بشر بشمار می قوانين بين المللی شکنجه را 
 آمده ١١و ساير برخوردها يا مجازات ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميزدر ميثاق برضد شکنجه . آيد

اين ميثاق شکنجه را تعريف نموده و مشخص . نثنای وجود ندارداست که برای منع شکنجه هيچ است
می سازد که کشورهای عضو در قوانين نافذه خويش شکنجه را غيرقانونی اعالم نمايند و واضحأ 

  .خاطرنشان می سازد که به هيچگونه حالت استثنائی بمثابه توجيه شکنجه استناد شده نمی تواند
  

  .ق توسط کشورهای عضو را نظارت می کندکميته ضد شکنجه تطبيق اين ميثا
  

 ١٢.  به تصويب رسانيد١٩٨٧ جون سال ٢٦افغانستان اين ميثاق را به تاريخ 
 
 

)vi(  ١٩٧٩ –ميثاق امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنان 
  

 روی تضمين تساوی حقوق ميان  ابراز نموده اصول بين المللی پيرامون حقوق زنان را١٣اين ميثاق
اين ميثاق تمام اشکال تبعيض برضد زنان را منع قرارداده به تدابيرجهت . نمايدزن ومرد تاکيد می 

  .يد گردند، اشاره می کندتامين اينکه زنان در همه جا بتوانند از حقوق حقه خويش مستف
  

  .کميته امحای تبعيض برضد زنان از تطبيق اين ميثاق توسط کشورهای عضو نظارت می کند
  

  ١٤. اين ميثاق را به تصويب رسانيد٢٠٠٣رچ سال  ما٥افغانستان به تاريخ 
  
  
)vii(  ١٩٨٩ –ميثاق حقوق طفل 

  
 دربرگيرنده کليه جوانب حقوق اطفال اعم از حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، ١٥ميثاق حقوق طفل

 از يک حق را نمی توان از ناجتماعی و فرهنگی شان بوده تاکيد می ورزد که مستفيدشد
  .ت ديگر مجزا ساخوقمستفيدشدن حق

  
  .کميته حقوق طفل از تطبيق اين ميثاق توسط کشورهای عضو نظارت ميکند

  
 ١٦.  اين ميثاق را به تصويب رسانيده است١٩٩٤ اپريل سال ٢٧افغانستان به تاريخ 

                                                 
  http://www.ohchr.org/english/law/cat.htm:  کامل مراجعه شود بهجهت متن ١١
:  اعالميه افغانستان به ارتباط اين ميثاق مراجعه شود بههجهت مطالع  ١٢

http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/٩.htm  
  http://www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm: جهت متن کامل مراجعه شود به  ١٣
جهت ساير اعالميه ها يا . ام اعالميه يا شروطی را درارتباط با اين ميثاق ارائه نداشته استدافغانستان ک  ١٤

: شروط دول به ارتباط اين ميثاق مراجعه شود به
http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/١_٨.htm  

  http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm: جهت متن کامل مراجعه شود به  ١٥
:  اعالميه افغانستان به ارتباط اين ميثاق مراجعه شود بههجهت مطالع  ١٦

http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/١١.htm  
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  ی تطبيق قوانين بين المللی ودرمانهاطرزالعمل ها) ب
  
  مقدمه. ١
  

ان مستقل است که تطبيق پيمان هرادارۀ حقوق بشر ملل متحد متشکل از يک کميته کارشناس
اين کميته ها مطابق به احکام پيمان های مورد نظارت شان . مربوطۀ حقوق بشر را نظارت می کند

  :ايجاد می شوند و شماری از وظايف را براساس احکام پيمان های خويش انجام می دهند، از قبيل
  

 بررسی گذارشات کشورهای عضو •
 دیبررسی شکايات يا اطالعات انفرا •
 بررسی شکايات يا اطالعات بين الدولتی •
 نشر تبصره های عمومی •

  
را مبنی بر تفسير و تعبير باصالحيت ميثاق عمومی تمام اين کميته ها تبصره های يا سفارشات 

در تمام . اين کميته ها ادارات قضائی نبوده بلکه شبه قضائی می باشند. مربوط به نشر ميرسانند
شکايات انفرادی و دربرابر گذارشات دول، ابرازنظرها در پاسخ به حاالت، تبصره های نهائی 

سيستم حقوق بشر . تبصره ها و سفارشات عمومی کميته ها الزامی نبوده بلکه سفارشی می باشند
 است زيرا مستقيمأ در محاکم قابل تطبيق نبوده بلکه باوصف آن قوانين ماليمبرملل متحد مشتمل 

 . الدول داردللی و حقوق بينتأثيری بر مناسبات بين الم
 
سازمانهای (يتود ديگر ارائه گذارش جانبی به کميته ها نيز وجوددارد که ازجانب انجيوها م

اين چنين گذارش وسيله  مؤثری است برای گروه های . و سايرين تهيه می شود) غيرحکومتی
برمبنای اين ميکانيزم . غيردولتی بخاطر ارائه انتقاد يا افزودن معلومات در گذارش رسمی دولت

گذارشدهی حکومات خودرا دربرابر اتباع کشور و ملل متحد مسئول دانسته آنرا به پيمانۀ خود متن 
انجيوهای کشورهای مختلف گذارش های بديل را درپهلوی گذارش . گذارش مهم و ارزنده می دانند

  .رسمی دولت تهيه کرده اند
  
  حقوق بشرادارات پيمان های : سازمان ملل متحد. ٢
  
)i( کميته حقوق بشر 

  
  : کشورهای عضو از طريق ازجانب رایاين کميته تطبيق ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياس

  
 ٤٠ ماده –ارائه گذارشات  •
 ٤٣ – ٤١ ماده های –شکايات بين الدولتی  •
  پروتوکول نخست اختياری–شکايات انفرادی  •

  
  .تطبيق می کند
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)ii( رهنگیکميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و ف 
  

 ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تطبيق
  از جانب کشورهای عضو از طريق را فرهنگی

  
 ١٦ ماده –ارائه گذارشات  •
  مسوده پروتوکول اختياری–شکايات انفرادی  •

  
 مورد بررسی قراردهد را در حال حاضر اين کميته نمی تواند شکايات انفرادی. نظارت می کند

  . ميثاق مورد بررسی قرار دارد اينهرچند مسوده پروتوکول اختياری در زمينه
  

)iii( کميته امحای تبعيض نژادی 
  

را ميثاق بين المللی پيرامون امحای تمام اشکال تبعيض نژادی  تطبيق ،کميته امحای تبعيض نژادی
  :ازجانب کشورهای عضو از طريق

  
 ٩ ماده –ارائه گذارشات  •
 ١٣ – ١١ ماده های –شکايات بين الدولتی  •
 )طرزالعمل اختياری (١٤ ماده –شکايات انفرادی  •
 طرزالعمل های هشدارقبلی و عاجل •

  
طرزالعمل های هشدار قبلی و عاجل ازجمله تدابير وقايوی اند که هدف ازآن . نظارت می کند

 اجل در مورد پروبلم هائیجلوگيری از مبدل شدن اوضاع موجود به منازعات و اتخاذ تدابير ع
از  جلوگيری يا محدودساختن مقياس يا شمار تخطی های جدی به توجه عاجل مند نيازکهاست 
  .دن باش میميثاق

  
)iv( کميته ضد شکنجه 

  
کميته ضد شکنجه تطبيق ميثاق ضد شکنجه وساير برخورد ها يا مجازات ظالمانه، غيرانسانی و 

  :طريق کشورهای عضو از ازجانب را زحقارت آمي
  

 ١٩ ماده –ارائه گذارشات  •
 )طرزالعمل اختياری (٣٠ ماده –شکايات بين الدولتی  •
 )طرزالعمل اختياری (٢٢ ماده –شکايات انفرادی  •
 ٢٠ ماده –تحقيقات عاجل  •
 که برای تصويب و الحاق کشورها باز می ٢٠٠٢ سال ب مصو–پروتوکول اختياری  •

 .باشد
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 يک کميته فرعی را ، ميثاق نافذ گردد پيراموناختياریيک پروتوکول وقتی که . نظارت می کند
  . درهمکاری با نهاد های ملی اجازه می دهدبوجود آورده و به تفتيش محالت توقيف يک کشور

  
)v( کميته امحای تبعيض برضد زنان 

  
 توسط کشورهای  رااين کميته تطبيق ميثاق بين المللی امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنان

  :عضو از طريق
  

 ١٨ ماده –ارائه گذارشات  •
 ٢١ ماده –سفارشات  •
  پروتوکول اختياری–شکايات انفرادی  •
  پروتوکول اختياری–تحقيق  •

  
  .نظارت می کند

  
)vi( کميته حقوق طفل 

  
 توسط کشورهای  راوانسيون حقوق طفل و پروتوکول اختياری آنکميته حقوق طفل تطبيق کن

  :عضو از طريق
  

 ٤٤ ماده –ارائه گذارشات  •
  

  .ت می کندنظار
  
  

  معاهدات منطقه ئی و ادارات نظارت) ج
  
  مقدمه. ١
  

عالوه بر ميکانيزم های ملل متحد برای تطبيق حقوق بشر، پيمان های منطقه ئی حقوق بشر در 
د ازحقوق نحقوقی که توسط اين پيمان ها حفظ می شو. قاره افريقا، امريکا و اروپا انعقاد يافته اند

هريک از اين پيمان های منطقه ئی روش . دنرفته و مشابه آنها می باشاساسی بين المللی منشأ گ
 در محاکم ملی  آنهای منحصر به خودرا درجهت جستجوی اطمينان اينکه حقوق از طريق تطبيق

 سه پيمان عمده منطقه ئی پيرامون حقوق بشر عبارت اند .جامه عمل بپوشد، پی ريزی کرده است
 و (ACHR)، کنوانسيون حقوق بشر امريکا )منشور افريقا(يقا از منشور حقوق بشر و مردم افر

  .(ECHR)کنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی اروپا 
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  ظارتپيمان های منطقه ئی و ادارات ن. ٢
  
)i( افريقا 

  
 به تصويب رسيد و ازجانب کميسيون حقوق بشر و مردم ١٩٦١منشور افريقا در سال  •

 .نظارت می شود
طالعات دول، اشخاص و سازمان ها را مبنی بر نقض حقوقی که در اين اين کميسيون ا •

سازمان های غيرحکومتی و . منشور تضمين شده است دريافت و ارزيابی می کند
اشخاص انفرادی نيز اجازه دارند در برابر کميسيون شکايات خويش را بشکل شفاهی 

 و به ذات خويش بردول کميسيون بنام سفارشات يادشده تصاميم نهائی .نداظهار نماي
 .دنذيعالقه الزامی نمی باش

بوجودآورده و پروتوکول منشور افريقا، محکمه حقوق بشر و حقوق مردم افريقا را  •
صالحيت دارد نظريات مشورتی را به درخواست يک کشور عضو يا يک سازمان به 

 .ارتباط منشور يا هرسند ذيربط ديگر حقوق بشر افريقا ارائه نمايد
  

)ii( اامريک 
  

 به تصويب رسيد و در آن به کميسيون حقوق ١٩٦٩کنوانسيون حقوق بشر امريکا درسال  •
بشر بين االمريکائی صالحيت داده شده است که قضايا را استماع و گذارشات را کسب 

 .نمايد
اين . کميسيون حقوق بشر بين االمريکائی يکی از دو ادارۀ رشد وحفظ حقوق بشر می باشد •

عرايض اشخاص انفرادی مبنی بر نقض حقوق بشر را کسب نموده، کميسيون شکايات و 
قضايا در برابر محکمه دعوی قضايا را به محکمۀ بين االمريکائی گسيل داشته و حين 

 .ظاهر می شود
قضاوت و مشورت داشته، کنوانسيون را محکمه حقوق بشر بين االمريکائی صالحيت  •

آن ادعا شده باشد که يکی از کشورهای تطبيق و تفسيرنموده، ودوسيه هايئ را که در 
 .فيصله می کندعضو حقوق کنوانسيون را نقض کرده است، 

  
)iii( اروپا 

  
تصويب  . نافذ گرديد١٩٥٣کنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی اروپا درسال  •

 .يا الحاق به آن شرط شموليت در شورای اروپا می باشد
.  صالحيت می دهد که به قضايا رسيدگی نمايداين کنوانسيون به محکمه حقوق بشر اروپا •

مبنی بر نقض يکی از حقوق را اين محکمه شکايات کشور عضو يا اشخاص انفرادی 
 .کسب می نمايدمندرج کنوانسيون توسط دولت 

کميته همچنان ممکن است به درخواست کميتۀ وزرا پيرامون مسائل حقوقی به ارتباط  •
فيصلۀ نهائی محکمه بر . بوطۀ آن نظر مشورتی بدهدتفسير کنوانسيون و پروتوکوهای مر

 . قوانين نخواهد بوديا لغودول الزامی بوده ودارای تاثير سرکوب تصاميم ملی و
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)iv( اتحاديه دول عربی  
  

 منشور حقوق بشر عربی را تصويب نمود که براساس آن ، اتحاديه دول عربی١٩٩٤در سال 
 که گذارشات گرديدنظارت کننده اين منشور تاسيس کميته کارشناسان حقوق بشر بعنوان ميکانيزم 

ی منشور عربی هنوز از جانب کشورها. کشورهای عضو را يکبار در سه سال ارزيابی می کند
  . بتصويب نرسيده است و يک کميسيون و محکمه حقوق بشردر منطقه عربی فعاليت ندارندمربوط

  
)v( سازمان کنفرانس اســالمی 

  
اعالميه حقوق بشر قاهره را تصويب نمودند که  ١٩٩٠می در سال اعضای سازمان کنفرانس اسال

اين اعالميه اکثرأ بمثابه همتای . در آن تائيد شده است که شريعت يگانه منبع حقوق بشر می باشد
  .اسالمی و پاسخ به اعالميه جهانی حقوق بشر تلقی می شود

  
  

  حقوق مندرج قانون اساسی افغانستان) د
  
  مقدمه. ١
  

 که تسجيل نموده است در قوانين اساسی مختلف خويش  راحقوق اساسی تاريخ  در روندان افغانست
پروسه بن که ازجانب سازمان ملل متحد آغازگرديد .  آغاز می شود١٩٢٣با قانون اساسی سال 

تدوين قانون اساسی جديد افغانستان را تسهيل بخشيده چارچوب تشکيل دولت در جهت ايجاد يک 
.  بنيان گذاشت٢٠٠٤در سال را ايه های وسيع و نمايندۀ مليت های مختلف حکومت دارای پ

جهت  متعددی را هایموافقتنامه بن احکام پروسه های بنيادی سياسی را وضع نموده کميسيون
حمايت از جنبه های مختلف تشکيل دولت بشمول کميسيون قانون اساسی، کميسيون حقوق بشر، 

  . بوجود آورد١٧اصالحات عدلی و قضائیکميسيون خدمات ملکی و کميسيون 
  

 عضو بود که ٩ ايجاد گرديد که متشکل از ٢٠٠٢کميسيون تسويد قانون اساسی در ماه اکتوبر سال 
صالحيت کميسيون اين بود که مسوده قانون اساسی را . از جانب رئيس جمهور تعيين گرديدند

اين مسوده بايد . ر تقديم گرديد به رئيس جمهو٢٠٠٣ مارچ ٣١تدوين نمايد که بعدأ به تاريخ 
کميسيون تسويد قانون اساسی در .  و تنها توسط افغانها تهيه ميشد١٩٦٤براساس قانون اساسی سال 

  . عضو داشت٣٥ به کميسيون ارزيابی قانون اساسی مبدل گشت که ٢٠٠٣ماه اپريل سال 
  

                                                 
 جرم، قانون و ۀدر نشري" عدلی در افغنستانبعدالسيتسم يک ايجاد "وردگ، علی، : مراجعه شود به مقاله  ١٧

  ٢٠٠٤، سال ٣٤١ – ٣١٩، صفحات ٤١شماره تحول اجتماعی، 
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   ٢٠٠٤قانون اساسی سال . ٢
  

 ازجانب رئيس جمهور افغانستان ٢٠٠٤ جنوری سال ٢٦قانون اساسی جديد افغانستان بتاريخ 
دراين قانون اساسی اصول اسالم، دموکراسی و حقوق . محترم حامد کرزی توشيح و نافذ گرديد

  .بشر تسجيل يافته وظيفه حکومت می داند که به حقوق بشر احترام بگذارد
  

  : پيرامون حقوق بين الدول حکم می کند که٧ماده 
زمان ملل متحد، معاهدات بين المللی، ميثاق های بين المللی که دولت از منشور سا" )١(

  ."افغانستان در پای آن امضا نموده است و اعالميه جهانی حقوق بشر رعايت می کند
  

) ٥٩ – ٢٢ماده های ( های اتباع فيتکلو محقوق اساسی  "–قانون اساسی جديد درفصل دوم 
اين فصل شامل حقوق تساوی، زندگی، .  می باشدحاوی  حقوق اساسی برای کليه اتباع افغانستان

آزادی، کرامت انسانی، برائـت الذمه، منع شکنجه، حقوق انتخابات، تحصيل، کار، منع 
  . و غيره می باشدکاراجباری، خانواده

  
 قانون اساسی تشکيل کميسيون حقوق بشر افغانستان بمنظور نظارت، رشد و حفاظت ٥٨درماده 

اين ماده به هرفرد که ادعای نقض حقوق اش را می نمايد . ن درج شده استحقوق بشر در افغانستا
بعد ازآن، کميسيون می تواند قضايای . اجازه می دهد شکايت خويش را به کميسيون ارائه نمايد

  .نقض حقوق بشررا به مقامات قانونی بسپارد و در دفاع از حقوق عارض مساعدت رساند
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  م های حقوقیاختالفات در سيست: فصل دوم
  

  
  
  

  مقایسوی اساسی  قوانين –حقوق اساسی اولویت ) الف
  
   :مقدمه. ١
  

 حقوق بارۀ اينکه چگونه حکمروايان ما انتخاب، مأخذه و عزل می شوند و دربارۀقانون اساسی در 
 را فراهم یقانون اساسی چارچوب قواعد و اصول. افراد دربرابرحکمروايان ما ارتباط می گيرد

دراکثر قانون های اساسی سعی .  حکومت را تعريف می نمايندصالحيتخصلت و ه می سازد ک
شده مناسبات ميان نهادهای دولتی، يعنی مناسبات ميان قوای اجرائيه، مقننه و قضائيه، ونيز 

 در بسياری قوانين اساسی سعی شده . ها را تنظيم نمايدارگانهای داخل اين مناسبات ميان نهادها
ازاين لحاظ . شود و حقوق وسيع اتباع تامين ګرديده  و دولت تعريف ادفرا ميان است که مناسبات

 قدرتمندانقوانين اساسی منازعات هم ميان گروه های مختلف که بخاطر قدرت ميرزمند و هم ميان 
جنبه های حقوقی و سياسی يک قانون اساسی  باهم مرتبط بوده . را احتوا می کند  عادیو افراد

  ١٨. انصاف و عدالت می باشداصولهردو خواهان 
  

قانون اساسی کتبی يک سند واحدی است که شامل اصول عمدۀ قانونی جهت اداره دولت بوده 
  ١٧٨٩اززمان انقالب فرانسه در سال . وعاليترين مقام حقوقی در يک کشور محسوب می گردد

بسياری موارد نشانه بدينسوتقريبأ هرکشور قانون اساسی کتبی خويش را تدوين کرده است که در 
بريتانيا از لحاظ اينکه قانون اساسی کتبی . يک رويداد جديد چون استقالل از بند استعمار بوده است

 که دارای قانون اساسی کتبی می جنوبیکشورهای آسيای . ندارد ازاين قاعده مستثنی می باشد
 بين الدول و قوانين اساسی در  حقوقارتباط ميان. باشند شامل افغانستان، هند و پاکستان می باشند

اعالميه ستعمار در قاره های افريقا، آسيا و شرق ميانه که درقوانين اساسی آنها االکشورهای بعد
  .بازتاب يافته است، بمشاهده می رسدجهانی حقوق بشر 

  
  حاکميت قانون. ٢
  

سيم قوا مشروطه خواهی به معنی حکومت محدود بوده شامل مفکوره های حاکميت قانون و تق
حاکميت قانون بر اهميت قواعد عمومی . بمثابه وسيله محدود ساختن و کنترول کردن حکومت است

حاکميت قانون . که اتباع و حکومت طور يکسان مکلف برعايت آن می باشند تأکيد می ورزد
 ارزشهای معين اساسی  است که از ماهيت قواعد بمثابه رهنمای عملکرد ناشی مستلزم انعکاس

  .وندميش

                                                 
پالگريف : همپشاير(ادلر، ج، قوانين ناشی از قانون اساسی و اداری : مراجعه شود بطورعمومی به  ١٨

  )٢٠٠٥مکميالن، 
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قوه قضائيه مسئوليت دارد ارزشهای اساسی يک . را رشد می دهدقضأ حاکميت قانون استقالليت 
  .جامعه را به حيث نگهبان خرد بيطرفانه حمايت نمايد

  
، بشمول صالحيت  اختياری حکومتصالحيتيک شاخص عمده حاکميت قانون در محدودساختن 

ل خودسرانۀ قوه اجرائيه جلوگيری نموده، از حقوق حاکميت قانون از عم.  نهفته استتغيير قوانين،
  .عمومی و اقليت ها دفاع نموده و سطح ثبات و قابليت پيشبينی را ارتقا می بخشد

  
  تقسيم قوا. ٣
  

قضأ تقسيم قوا مدل اداره دولت بوده خواهان تقسيم قدرت سياسی ميان ارگانهای اجرائيه، تقنين و 
اما .  اين قوا دارای صالحيت و ساحه مسئوليت می باشدبراساسی اين مدل هريک از. می باشد
  .بايد کنترول شود که هيچ يک از اين قوا ها برقوای ديگری تسلط نداشته باشددولت هربخش 

  
براساس دکترين تقسيم قوا، قوه اجرائيه عبارت از حکومت بوده مسئوليت تطبيق يا اجرای قانون و 

از طريق قانون را که   داردهميشه وظيفهقوه اجرائيه . اداره امور روزمره دولت را بدوش دارد
 ازنام دولت، پيشبرد روابط ناداره محابس وقوای پوليس و تعقيب عدلی جنايتکارا: ذيل تطبيق نمايد

خارجی دولت، فرماندهی قوای مسلح، تعيين کارمندان دولتی بشمول قضات و ديپلوماتها، اداره 
که بنام قوانين فرعی، مقرره ها يا دور دساتير اجرائی  ص وارگانهای حکومت و خدمات عامه

صرف در ارتباط  قوانين اساسی می طلبد که صالحيت های معين اجرائيهبسا . فرامين ياد ميشوند
  .با  قوه مقننه تعميل شود

  
در سيستم های . قوه مقننه يک شورای مباحثوی دولت بوده صالحيت تصويب قوانين را دارد

در سيستم .  قوه مقننه رسمأ سطح مافوق داشته و قوه اجرائيه را تعيين می نمايدپارلمانی حکومت،
به حيث قوه ايکه مساوی به قوه اجرائيه ولی مستقل ازآن است، های جمهوری حکومت، قوه مقننه 

قوه مقننه قوانين را به تصويب ميرساند و موافقۀ آن حين تصويب پيمان ها و . محسوب می شود
  .رآ ضروری می باشداعالن جنگ اکث

 
قوه قضائيه عبارت از سيستم محاکمی است که عدالت را اداره نموده ميکانيزمی را برای حق 

اين عبارت همچنان بطور کل به قاضيان، مفتيان و روسای . دعاوی و منازعات بدست می دهد
ترين براساس دک. محاکم که عناصر مرکزی اين سيتسم را تشکيل می دهند نيز اطالق می شود

تقسيم قوا، قوه قضائيه آن ارگان دولتی است که در گام نخست مسئوليت تفسير تعبير قوانين را به 
 .عهده دارد

  
  محاکم قانون اساسی. ٤
  

اين . ا ديوان عالی حفظ می شودقانون اساسی اغلبأ توسط ستره محکمه، محکمه قانون اساسی ي
آنچه که خيلی اهميت . اساسی قضاوت می کندم روی تطابق قوانين با احکام و اصول قانون محاک

نقض . "دارد مسئوليت محکمه در قبال حفظ حقوق و آزادی های مندرج قانون اساسی می باشد
عبارت از يک عمل يا سند تقنينی است که توسط محکمۀ قانونی اساسی مخالف " قانونی اساسی

  .ی باشدم" غيرقانون اساسی"قانونی اساسی پنداشته شده و بدين ترتيب 
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.  قانون اساسی آخرين مرجع قضائی بوده عاليترين ارگان قضائی دولت بشمار می آيدۀمحکم

بسياری از محاکم قانون اساسی ارگانهای مقتدر تجديد نظر قضائی ومدافع حقوق بشربوده 
تآثير اين صالحيت از . را مخالف روحيه قانون اساسی اعالم نمايندصالحيت دارند قوانين ملی 

دولت تا دولت ديگر متفاوت است، ولی معموأل اين محاکم می توانند يک قانون را غيرمرعی يک 
ازاين لحاظ محکمۀ قانون اساسی  نقش خيلی عمده ايرا در حفظ حقوق بشر و تامين . االجرا بدانند

 کرامت انسانی، تساوی و آزادی که از قوانين بين المللی حقوق  چون ارزش های دموکراتيک
  .سيستم های ملی حقوقی نشئت کرده اند، ايفا می نمايدبشردر 

  
  

  پلوراليزم حقوقی) ب
  
  مقدمه. ١
  

پلوراليزم حقوقی به يک حالتی در سيتسم های حقوقی داللت می کند که دو قانون يا بيشترازآن 
اين بدين معنی است که درحاليکه قوانين دولتی در تنظيم روش انفرادی . نمايندمی متقابأل عمل 

آن جوامع تاحدود معينی ، دولت به استفادۀ حقوق و عرف شخصی در مسائل مربوط به داردش نق
چنين سيستم ها مستقالنه عمل کرده و اکثرأ باهم متقابأل تاثير نموده و در جوامع . اجازه می دهد

  ١٩. خيلی مشهود اند اند،دارای مليت ها و مذاهب مختلفکه معاصر 
  

م حقوقی يک جامعه معاصر را نمی توان به حيث يک سيستم واحد حقوقدانان گفته اند که سيست
دولت نمی تواند تمام قوانين را اداره نمايد زيرا جبنه های فرهنگی و اجتماعی اصول . تشخيص داد

اين رسوم فرهنگی مجزا از دولت رشد و تکامل می . حقوقی زيرکنترول خارجی آمده نمی تواند
 های مختلف قوانين متقابأل وهمگون عمل کرده و بعضأ در تضاد در پلوراليزم حقوقی سيستم. کند

اين تنوع فرهنگی در سه سطح يعنی قوانين رسمی، قوانين غيررسمی و بديهيات . واقغ می شوند
  .حقوقی عمل می کند

  
   حقوقیبديهياتقوانين رسمی، قوانين غيررسمی و . ٢
  

واکثرأ بعنوان قوانين دارای حروف سياه قوانين رسمی ازجانب مقامات قانونی کشور وضع گرديده 
رسوم و رواج های نژادی، فرهنگی و مذهبی در قوانين غيررسمی که توسط دولت . ياد می شوند

 باوجودآن، اين قوانين مستقالنه عمل کرده حتی در طرح و .واضحأ نافذ نشده اند، انعکاس می يابند
  .تدوين قوانين رسمی دولتی نفوذ می کنند

  
انين غيررسمی بدون تصويب مقامات عمل می کنند، ولی به اتفاق نظر عمومی مردميکه هرچند قو

اين اتفاق نظر عمومی ممکن است آگاهانه يا غيرآگاهانه رعايت . آنرا بکار می گيرند وضع شده اند
  .گرديده و اين ممکن است قوانين دولتی را متأثر ساخته، تغيير داده و يا نقب گذاری نمايد

                                                 
پالتينيوم پبليشنگ : لندن(ف، حقوق مقايسوی در عرصه جهانی . مينسکی، و: مراجعه شود بطورعمومی به  ١٩

  )٢٠٠٠ليمتد، 
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هيات حقوقی تکميلی بوده و برپايه يک سيستم ارزشی ايکه خاصتأ به قوانين ويژۀ رسمی و بدينقش 

غيررسمی ارتباط داشته و متشکل از اصول قانونی چون عدالت طبيعی، اخالق و مساوات، استوار 
دعوی حقوقی ارتباط داشته افراد جامعه را تشويق می نمايد که اين بديهيات خاصتأ به . می باشد
فات خويش را در زمينه فرهنگی و درصورت امکان خارج از محاکم رسمی حل وفصل اختال
  .نمايند
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  پلوراليزم حقوقی در افغانستان) ج
  
  منابع قانون: مقدمه. ١
  

هرچند منابع رسمی قانون در افغانستان قوانين دولتی و شريعت می باشد، قوانين عرفی درحفظ 
  ٢٠. داشته استنظم اجتماعی در جامعه افغانستان سهم 

  
) ٢قرآن کريم، ) ١: منابع شريعت عبارت اند از. سرچشمه می گيردشريعت از منابع الهی مقام 
قياس ) ٤، )توافق نظر يا وفاق علمای اسالمی(اجماع ) ٣، )احاديث و کردار حضرت محمد(ّسنة 

 وجود مذهب سنی چهار اسالمدر. ياد شريعت نيتجه نهائی قياس استزقسمت ). استدالل مقايسوی(
  .اکثريت مردم افغانستان پيروان مذهب حنفی اند. دارد

  
که رسمأ وضع گرديده و با  دانست قوانين دولتی را می توان بمثابه دسته ای از موازين حقوقی ای

 دساتير قاعده ئی مانند مذهب و رسم و رواج های گروه های اجتماعی خودمختارو نيمه ساير
 اند که درطی زمان عنعناتیين عرفی عبارت از رسوم، رواج ها و قوان. خودمختار شباهت دارند

اين قواعد اکثرأ روی کاغذ . قواعد رهنمودی کردار اجتماعی در يک جامعه را بوجود می آورد
درمحيط محلی نفوذ نوشته نشده ويا بشکل يک متن قانونی در آورده نشده اند، ولی ممکن است 

  .تأثير وارد نمايندکرده بر درجه تطبيق قوانين دولتی 
  
  عمل متقابل ميان قوانين. ٢
  

هرگاه به تاريخ نظر بيافگنيم، نظام عدلی افغانستان برپايه اسالم استوار بود که درمتن قانون تدوين 
اسالم چارچوب ايديولوژيک را فراهم ساخت که در زمينه . نشده توسط قاضيان اداره می شد

قوانين عرفی توسط جرگه ها و شوراها اداره ميشد و نقش  .عنعنات افغانی تفسير و تعبير گرديد
ازاين لحاظ، درحاليکه قوانين قومی در سيستم . خيلی مهمی را در حفظ نظم اجتماعی ايفا مينمود

حقوقی افغانستان تأثير قابل مالحظه ای داشت، منبع باالئی قانون همانا خداوند متعال و پيامبر بود 
  .می نيز بدين منوال بودچه در ساير جوامع اسالنچنا

  
و تا حدودی هم قوانين عرفی را ) براساس تعبير حنفی(قانون شريعت در اوايل سده بيست، دولت 

علمای اسالمی . استحکام بخشيد تا پايه ای را برای سيستم حقوقی و عدلی افغانستان فراهم سازد
درهمين . ضی در محاکم دولتیتعبير و تفسير شريعت و ايفای وظيفه بصفت قا: داشتنددوگانه نقش 

  .مرحله نخستين قانون اساسی افغانستان نافذ گرديد

                                                 
در نشريۀ جرم، " ايجاد يک سيتسم بعدالعدلی در افغنستان"وردک، علی، : ود بطورعمومی به شهمراجع  ٢٠

  ٢٠٠٤، سال ٣٤١ – ٣١٩، صفحات ٤١قانون و تحول اجتماعی، شماره 
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  اولويت قانون اساسی. ٣
  

 و مترقی را هماده های قانون اساسی جديد حکم می کند که دولت مکلف است يک جامعه مرف
 برمبنای عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر، تحقق دموکراسی و تامين وحدت و

  . بوجود آورد کشور ميان تمام اقوام وقبايلبرابری
  

  : آمده است٣در ماده 
  ."دين مقدس اسالم باشدمعتقدات و احکام در افغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف "
  

  : آمده است٥در ماده 
 و ستقالل، حاکميت ملی، تماميت ارضیو ساير قوانين، دفاع از ااساسی تطبيق احکام اين قانون "
  ." وظايف اساسی دولت می باشد ازامين امنيت و قابليت دفاعی کشورت
  

 متعهد دولت هويدا می شود که امرو قوانين بين المللی در اين  افغانستان مناسبات ميان قوانين ملی
 سازمان ملل متحد، اعالميه جهانی حقوق بشر و ساير معاهدات  وميثاق های بين از منشور ديدهگر

   .ستان آنرا امضا نموده است، رعايت نمايدالمللی که افغان



  ٢٠٠٦افغانستان اپريل   در بارۀ حاکميت قانون  BHRC رهنمود آموزشی

٢٠ صفحه    

  
  

   زنان و حقوق طفل: سومفصل 
  
  
  

   حقوق زنانۀقوانين بين المللی در بار) الف
  
  مقدمــه. ١
  

حق زنان مبنی بر روش مساويانه و عدم تبعيض جنسی را عمومأ با قوانين بين المللی حقوق بشر 
تساوی حقوق برای . برسميت می شناسدبشر ممنوع قراردادن تفاوت جنسی در استفاده از حقوق 

تاکيد بر  زنان اصل اساسی منشور سازمان ملل می باشد و اصول اساسی بين المللی حقوق بشر
  ٢١.حقوق بشر زنان را تقويه و توسعه می بخشد

  
 که گرديد  جهان چنين احساس مناطقی اما بعلت ظهور انواع مختلف تبعيض برضد زنان دربسيار

ميسيون ک. تفاده از حقوق پذيرفته شده بين المللی شان بقدر کافی تامين نشده استبرای زنان اس
می درباره عدم  از زمان تاسيس خويش بدينسو سعی کرده است تضمين های عمو٢٢وضع زنان

 تعريف و توضيح  مورد توجه قرار ميدهد،از لحاظ جنسرا  حقوق زنان تبعيض را در اسنادی که
ج به شماری از اعالميه ها و کنوانسيون هائی گرديد که حقوق بشر زنان را  کار کميسيون منت.نمايد

  .حفظ و تقويت می نمايد
  

  :براند مشتمل ازهمه، اسناد بين المللی ايکه خاصتأ حقوق زنان را مورد توجه قرار می دهند مهمتر
  
 کشور عضو در سال ١٨٢ (١٩٧٩ميثاق امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنان سال  •

٢٠٠٦(. 
 کشور ٧٧ (١٩٩٩ ميثاق امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنان سال اختياریپروتوکول  •

 )٢٠٠٦عضو در سال 
  
  ١٩٧٩ميثاق امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنان سال . ٢
  

کامأل متوجه تبعيض برضد زنان  که مجمع عمومی سازمان ملل متحد اين ميثاق را١٩٧٩در سال 
 کشور به تصويب رسيده است، تعهدات ١٨٢ که تا کنون ازجانب دراين پيمان. فيصله نموداست، 

حقوقی مبنی بر امحای تبعيض برضد زنان و تامين استفادۀ آنها از حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شان بدون هيچگونه تبعيض در عرصه های عمومی و خصوصی، تسجيل 
                                                 

يک تحليل . حدود حقوق بين الدول"، .و چينکين، ک. چارلز ورت، ح: مراجعه شود به طور عمومی به  ٢١
  ).٢٠٠٠پوهنتون مانچيستر، مطبعه : مانچيستر" (فيمينيستی

کميسيون وضع زنان بمثابه کميسيون فعال شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بمنظور تدارک   ٢٢
سفارشات و گذارشات به شورا پيرامون تقويت حقوق زنان در عرصه های سياسی، اقتصادی، مدنی، 

  .اجتماعی و تعليمی ايجاد گرديد
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 ٢٠٠٣ مارچ سال ٥افغانستان به تاريخ . د داردشروط زيادی نسبت به اين ميثاق وجو. شده است
  .کدام اعالميه يا شرطی در زمينۀ احکام آن ارائه نکرده استاين ميثاق را به تصويب رسانيد و 

  
  : اين ميثاق تبعيض برضد زنان را چنين تعريف می نمايد١ماده 

  
 شناخت،  کردن  يا نفین  زدهرگونه تمايز، قيد ويا استثنا براساس جنس که تاثير ياهدف ازآن لطمه

استفاده يا تعميل حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط زنان بدون درنظرداشت حالت مدنی آنها، 
براساس تساوی زنان و مردان، در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و يا 

  . باشدهرعرصۀ ديگر
  

 آنرای کند که اين کنوانسيون از دول می طلبد  به اقدامات تقنينی و ساير تدابيری اشاره م٢ماده 
اين . بخاطر امحای تبعيض برضد زنان و تامين تحقق عملی تساوی مردان و زنان اتخاذ نمايند

  :اقدامات مشتمل اند بر
  
 شامل ساختن اصل تساوی مردان و زنان در قوانين اساسی ملی و ساير قوانين ذيربط؛ •
دان و تامين حفظ مؤثر زنان دربرابر هرنوع عمل حفظ قانونی حقوق مساوی زنان با مر •

 محاکم باصالحيت ملی و نهادهای دولتی؛تبعيض ازطريق 
ممنوع قراردادن تمام تبعيض ها برضد زنان ازطريق اتخاذ اقدامات الزم تقنينی وغيره،  •

 بشمول تعزيرات؛
  تبعيض برضد زنان؛دخودداری مقامات و نهاد های دولتی از کاربر •
 ض برضد زنان ازجانب شخص، سازمان يا موسسه؛امحای تبعي •
 در بر تعديل يا فسخ قوانين، مقررات، رسوم و عادات موجود که تبعيض برضد زنان را •

 ؛اشته باشدد
 .فسخ تمام احکام قوانين جزائی که تبعيض برضد زنان را تشکيل دهد •
  

.  بحث می نمايد در باره تبعيض در عرصه های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی٣ماده 
رابخاطر تسريع تساوی ميان مردان و " تدابيرخاص موقت" پيشنهاد می نمايد که دول عضو ٤ماده 

ورده گردد، بايست آبرها اين تدابير بعدازآنکه اهداف تساوی امکانات وروش. زنان اتخاذ نمايند
  .متوقف ساخته شود

  
طر تغيير عادات و اعمال بمنظور  از کشورهای عضو ميطلبد که اقدامات الزم را بخا٥ماده 

 ٦ماده . امحای تعصب و اعمالی که يک جنس را نسبت به جنس ديگر حقير بشمارد، اتخاذ نمايند
فاحشه گری حکم می کند که دول تدابير الزم را جهت ازبين بردن تجارت زنان و بهره برداری از 

  .زنان اتخاذ نمايند
  

حات ديگری که کشورهای عضو بايست در آن بخاطر ماده های ديگر در اين کنوانسيون به سا
  : ازدعبارت انامحای تبعيض کار نمايند، اشاره می نمايد که 

 ٧ ماده –زندگی سياسی و عامه  •
 ٨ ماده –سازمان های بين المللی  •
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 ٩ ماده –مليت  •
 ١٠ ماده –تعليم و تربيه  •
 ١١ ماده –اشتغال  •
 ١٢ ماده –بهداشتی  •
 الف-١٣ ماده –مزايای خانواده گی  •
 ب-١٣ ماده –قرضه مالی  •
 ج-١٣ ماده –زندگی فرهنگی  •
 ١٤ ماده –حقوق زنان دهات  •
 ١٥ ماده –قانون  •
 ١٦ ماده –ازدواج و مناسبات خانوادگی  •
  

که در آن تشخيص ميدهد اين کنوانسيون به شيوه های مختلف از حقوق زنان دفاع نموده ساحاتی را 
. نياز دارندبيشتر ازهمه و آنها به تضمين های الزم تبعيض برضد زنان وسيعأ مستولی می باشد 

عامه و شخصی را که در حقوق بين زندگی  تفاوتسعی شده است که اين کنوانسيون همچنان در
در ادارات تصميم آنها الدول بمشاهده ميرسد ازطريق تاکيد بر حقوق مساوی زنان مبنی بر شرکت 

  .نان در داخل خانواده رفع نمايدگيری عامه در تمام سطوح و تائيد حق مساوی ز
  

 می باشد، در تبصره ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسیکميته حقوق بشر، که کميتۀ نظارت 
  . تعبير وتفسير اين ميثاق از حقوق بشر زنان را بيان می دارد٢٨عمومی 

  
امحای تمام  به کميته ٢١ميتودهای تطبيق کنوانسيون شامل ارائه گذارشات منظم براساس ماده 

 کنوانسيون می اختياریاشکال تبعيض برضد زنان و ازطريق شکايات انفرادی حسب پروتوکول 
  .باشد

  
  ١٩٩٩ –  تمام اشکال تبعيض برضد زنانامحای ميثاق اختياریپروتوکول . ٣
  

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ارتباط ميثاق امحای تمام اشکال ١٩٩٩ اکتوبر سال ٦بتاريخ 
يک کشور با .  ماده ای را به تصويب رسانيد٢١ اختياریبرضد زنان يک پروتوکول تبعيض 

امضای اين پروتوکول صالحيت کميته امحای تبعيض برضد زنان را مبنی بر کسب و ارزيابی 
شکايات از جانب اشخاص انفرادی يا گروپها در چارچوب ساحه صالحيت آن، برسيمت می 

  . را امضا نکرده استاختياریوتوکول افغانستان تاکنون اين پر. شناسد
  

  :اين پروتوکول دو مرحله دارد
  
مرحله ارائه اطالعات که به زنان انفرادی يا گروهی از زنان امکان می دهد که ادعاهای  )١(

  .مربوط به تخطی های حقوق مندرج در کنوانسيون را به کميته بسپارند
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انفرادی جهت ارزيابی در کميته پروتوکول حکم می کند که بخاطر اينکه برای اطالعات 
اجازه داده شود بايست يکسلسله معيارها بشمول مراجعه به راه حل های داخلی مراعات 

  .گردد
  
 حاالتاين پروتوکول همچنان مرحله تحقيق را بوجود آورده به کميته امکان می دهد  )٢(

 .هد قرار دبازجويیمورد  تخطی های وخيم و سيستماتيک حقوق زنان را
  

در اين پروتوکول . و صورت کشورها بايد عضويت کنوانسيون و پروتوکول را داشته باشنددرهرد
يک فقره اختياری وجوددارد که به کشورها هنگام تصويب يا الحاق امکان می دهد اعالم بدارند که 

 پروتوکول واضحأ حکم می کند که هيچگونه شروطی ١٧ماده . آنها مرحله تحقيق را نمی پذيرند
  .مجاز نخواهد بوده مواد آن بنسبته 

  
 به منصه اجرا درآمد و تاکنون سه تصميم يا ٢٠٠٠ دسامبر سال ٢٢پروتوکول اختياری بتاريخ 

 پروتوکول ٨همچنان کميته نخستين تحقيق خويش را براساس ماده . نظر را بتصويب رسانيده است
  . خاتمه بخشيد٢٠٠٤اختياری به ارتباط مکسيکو درسال 

  
  

  بين المللی در بارۀ حقوق طفلقوانين ) ب
  
  مقدمـــه. ١
  

حقوق بشر به تمام گروپهای سن تعلق می گيرد و اطفال مانند کالنساالن دارای حقوق عمومی 
اما چون اطفال در اين زمينه خيلی آسيب پذير بنظر می رسند، عالوه بر . مساوی بشر می باشند

اص مبنی بر ضرروت ويژۀ آنها به حفاظت دارای حقوق خ آنها ،حقوق بشر قبول شدۀ بين المللی
  ٢٣.نيز اند

  
جامعه . برسميت شناختن حقوق اطفال در قوانين بين المللی حقوق بشر يک انکشاف تاريخی است

 عنعنات فرهنگی می باشد به ی ازبين المللی موازينی را پيرامون حقوق طفل که بازتاب انواع
اظهار داشته و قابليت ديد آنها ا نسبت به اطفال ين ترتيب، تعهد خويش ردب. تصويب رسانيده است

  .را در عرصه های بين المللی و ديپلوماتيک ارتقا بخشيده است
  

  :شماری از اسناد بين المللی حقوق طفل راخاصتأ مورد توجه خويش قرار داده که عبارت اند از
  
 ١٩٨٩کنوانسيون حقوق طفل سال  •
باره شموليت اطفال در منازعه مسلحانه پروتوکول اختياری کنوانسيون حقوق طفل در •

٢٠٠٠ 

                                                 
کولورال : هاگ" (حقوق بين الدول در بارۀ حقوق طفل"، .فان بويرين، ج:  بهمراجعه شود به طور عمومی  ٢٣

  ).١٩٩٨انترنشنل، 
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٢٤ صفحه    

پروتوکول اختياری کنوانسيون حقوق طفل درباره فروش اطفال، فحشای طفل و پورنوگرافی  •
 ٢٠٠٠طفل 

  ١٩٨٩ حقوق طفل ميثاق. ٢
  

اين .  رسانيدب مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسيون حقوق طفل را بتصوي١٩٨٩در سال 
زرگترين رقم در جمله معاهدات حقوق بشر بشمار می آيد، به امضأ  که ب کشور١٩٢ توسط ميثاق

 اپريل سال ٢٧افغانستان بتاريخ . رسيد و جامعترين معاهده واحد در عرصه حقوق بشر می باشد
  : اين کنوانسيون را به امضا رساند و بالفاصله اعالميه ذيل را صارد نمود١٩٩٤

  
  اعالميه

  
 را به خود حفظ می کند که حين تصويب اين ميثاق شروط حکومت جمهوری افغانستان اين حق"

تمام احکام ميثاق که با قوانين شريعت اسالمی و قوانين نافذه کشور مطابقت ه بنسبته خويش را 
 ٢٤."نداشته باشد، اظهار نمايد

 
اين ميثاق کليه ساحات عنعنوی حقوق بشر چون حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و 

  :توا کرده وروی چهار نکته ذيل تاکيد می کنداجتماعی را اح
  
 اشتراک اطفال در تصاميمی که برسرنوشت خودشان تاثير ميگذارد؛ •
 حمايت اطفال دربرابر تبعيض و تمام اشکال بی توجهی و بهره گيری؛ •
 جلوگيری از لطمه و ضرر به طفل؛ •
 .بذل مساعدت برای نيازمندی های اساسی اطفال •
  

فاده از موازين بين المللی در مورد حقوق طفل تکميل کننده يکديگر بوده نکته حين استاين چهار 
  .هرگاه بگونه مناسب بکارگرفته شوند همه دارای مبرميت مساوی می باشند

  
اين ميثاق در مورد هر انسانيکه سن کمتر از هژده داشته باشد تطبيق می " بيان می دارد که ١ماده 

اين امر ".  وقت تر به سن بلوغ ميرسند،لاطفابه ارتباط ه بموجب قانون موضوعگردد مگر اينکه 
  .مسئوليت توجيه حاالتی را که حد کمتر سن تعيين شده بتواند، بدوش دولت می گذارد

  
 حکم غيرتبعيضی را برای کشورهای عضو فراهم ساخته از آنها ميطلبد که حقوق هرطفل ٢ماده 

مزيد برآن، از . دنگونه تبعيض احترام و تامين نمايرا آنسانيکه در ميثاق بيان شده است، بدون هيچ
کشورهای عضو خواسته می شود تمام تدابير الزم را بخاطر حفظ طفل دربرابر تمام اشکال 

بخش اساسی ميثاق بوده حکم می کند که در کليه اقدامات  ٣ماده . تبعيض يا مجازات اتخاذ نمايند
  .جه قرار گيردمربوط به طفل، بهترين منافع طفل درمحراق تو

  

                                                 
٢٤  http://www.ohchr.org/english/countries/ratifications/١١.htm 
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٢٥ صفحه    

اين .  برای کشورهای عضو اقداماتی را جهت تطبيق حقوق مندرج ميثاق بدست می دهد٤ماده 
 تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد امکان و توان  را بمنظورتدابيریواضحأ ماده 

  .شان و در صورت لزوم در چارچوب همکاری بين المللی يادآور می شود
  

عامل بالقوۀ خانواده گسترده و جامعه همراه با مسئوليت ها، ورهای عضو را به  توجه کش٥ماده 
حقوق و وجايب والدين معطوف داشته از آنها ميطلبد که دساتير و راهنمائی الزم را در تعميل 

  .که با رشد ظرفيت های طفل مطابقت داشته باشد فراهم سازند حقوق طفل به نحوی
  

 کشور مستلزم آنست که دولت آنکشور قوانين ملی خويش را تصويب اين ميثاق از جانب يک
اين ميثاق در زمره ساير . مطالعه نموده خودرا مطمئن سازد که با احکام ميثاق تطابق داشته باشد

دولت بايد عاليترين سطح بقا و رشد طفل را مسائل حکم می کند که هرطفل حق زندگی دارد و 
د استفاده کامل طفل از حقوق اش را بدون هچگونه تبعيض يا افزون برآن، دولت باي. تامين نمايد

تمايز تامين نموده و تضمين کند که اطفال از والدين شان جدا نخواهند شد مگر اينکه مقامات 
هنگام سروکارداشتن محاکم، نهادهای رفاه اجتماعی . باصالحيت آنرا بخاطر رفاه طفل مجوز بداند

  .يست بهترين منافع طفل در محراق توجه شان باشدو يا مقامات اداری با اطفال، با
  

همچنان مطابق به ميثاق طفل، اطفال معيوب حق دارند که از روش، تعليم و تربيه و مواظبت 
ضباطی در مکتب تدابير اندر تعليمات اوليه بايد رايگان و اجباری باشد و . خاص برخوردار گردند

 ١٨ جرايمی که قبل از سن برای يا حبس ابد بايد جزای اعدام. بايد به کرامت طفل احترام شود
د و ن سهم نگيررگز بايد در زدوخوردها ه١٥ل کمتر از سن اطفا. يافته باشد داده نشودارتکاب 

اطفال اقليت های . اطفاليکه در منازعات مسلحانه درگيرشده اند بايد مورد توجه خاص قرارگيرند
  .مذهب و زبان خويش برخوردار گردند از فرهنگ، ملی و مردم بومی بايد آزادانه

  
 به کميته ٤٤ ارائه گذارشات منظم براساس ماده ازطريقرعايت ميثاق از جانب کشور های عضو 

اين کميته منظمأ اجالس خويش را داير نموده و پيشرفت کشورهای .  نظارت می شودحقوق طفل
ه می تواند به حکومات و مجمع اين کميت. عضو را در انجام وجايب شان مشاهده و کنترول می کند

عمومی سازمان ملل متحد پيشنهادات و سفارشات خويش را مبنی بر راه های نيل به اهداف به 
  .ميثاق ارائه نمايد

  
، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو پروتوکول اختياری مربوط به ميثاق ٢٠٠٠در ماه می سال 

مسلحانه و پيرامون فروش اطفال، فحشای حقوق طفل را پيرامون شموليت اطفال در منازعات 
 به منصه ٢٠٠٢پروتوکول های اختياری در سال . طفل و پورنوگرافی طفل به تصويب رسانيد

 به امضا ٢٠٠٣توکول اختياری را در ماه سپتامبر سال واجرا گذاشته شد و افغانستان هردو پر
  ٢٥.رسانيد

  

                                                 
  :بخاطر متن کامل پروتوکول های اصلی ميثاق حقوق طفل مراجعه شود به  ٢٥

http://www.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm; 
http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm 
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٢٦ صفحه    

  مسائل حقوق بشر درمورد زنان و اطفال) ج
  
  برضد زنانت و زور خشون. ١
  

 بگونه واضح به تشدد و خشونت ٦در ماده تنها ميثاق امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنان 
 بعد ازينکه اين .برضد زنان اشاره کرده از تجارت زنان و بهره گيری فحشای زنان نام می برد

 سازمانهای   همراه با گذارشات١٨ميثاق بتصويب رسيد، گذارشات کشورهای عضو براساس ماده 
غيرحکومتی نشان داد که خشونت و زور برضد زنان يک مانع اساسی درراه امحای تبعيض 

را ) ١٩، ١٤، ١٢شماره (بادرنظرداشت اين وضع کميته زنان سفارشات عمومی . برضد زنان بود
 به تصويب رسانيد که واضحأ خاطرنشان می سازد که خشونت وزور برضد زنان ٢١حسب ماده 
   ٢٦. ميثاق زنان بمعنی تبعيض برضد زنان ازلحاظ جنس است١ ماده به استناد

  
خشونت مبتنی بر جنس شکلی از  بيان می دارد که ١٩شماره  سفارش عمومی ١پراگراف 

تبعيضی است که امکان استفادۀ زنان از حقوق وآزادی ها براساس تساوی با مردان را جدأ مانع 
برضد زن به علت اينکه او "تی تعريف شده است که خشونت مبتنی برجنس بعنوان خشون. می شود

  ٢٧."يک زن است بکار گرفته شود ويا باالی زنان بگونه غير متناسب تاثير ميگذارد
  

حق :  را که متاثر می شود فهرست می نمايد که عبارت اند از حقوق وآزادی های٧پراگراف 
 حق صيانت ، حقارت آميززندگی، حق عدم شکنجه يا رفتارومجازات ظالمانه، غيرانسانی و

مساوی مطابق به نورم های انسانی هنگام جنگهای مسلحانه بين المللی و ملی، حق آزادی و 
مصئونيت شخص، حق حفاظت مساوی توسط قانون، حق تساوی در خانواده، حق سطح عالی 

  .ممکن صحت جسمی و روحی، حق شرايط عادالنه و مساعد کار
  

 مسئوليت دولت در قبال امحای خشونت برضد زنان را که ازجانب مقامات دولتی ٩ و ٨پراگراف 
تعميل می شود و نيز مسئوليت دولت بخاطر اعمال شخصی درصورت عدم اقدام بموقع جلوگيری 

  .از چنين خشونت را برمال می سازد
  

ان را به تصويب  مجمع عمومی سازمان ملل اعالميه امحای خشونت برضد زن١٩٩٣درسال 
اين اعالميه خشونت برضد زنان را تعريف کرده اقدامات حکومات و جوامع را جهت . رسانيد

  .جلوگيری از چنين اعمال مشخص می سازد
  

 حقوق زنان به حيث حقوق بشر تائيد ١٩٩٣در کنفرانس جهانی حقوق بشر منعقده ويانا در سال 
 متحد خواست تا گذارشگر خاصی را درمورد کنفرانس ويانا از کميسيون حقوق بشر ملل. شد

اين گذارشگر تحقيقات خويش را پيرامون خشونت برضد زنان به . خشونت برضد زنان تعيين نمايد
 ٢٨.کميسيون حقوق بشر ملل متحد ارائه نموده راه ها و وسايل امحای آنرا سفارش می کند

                                                 
و . ز ويلشمن، لدر کتاب ايد" "جرايم عزت"برخوردهای سازمان ملل متحد نسبت به "، .کانرز، ج  ٢٦

  ).٢٠٠٥زيد بوکس لمتد، : لندن(، مثالها و خشونت "عزت"، جرايم .حسين، س
  :مراجعه شود به  ٢٧

http://www.un.or/woemenwatch/dw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom١٩ 
 ٥menu/html/ch.unhchr.www://http/htm.wchr: برای متن کامل مراجعه شود به  ٢٨



  ٢٠٠٦افغانستان اپريل   در بارۀ حاکميت قانون  BHRC رهنمود آموزشی

٢٧ صفحه    

 ٢٩عه بين المللی برنامه عمل کنفرانس جهانی منعقده پيکنگ، جامين حين چهارم١٩٩٥در سال 
ک را برای حکومات در مبارزه بخاطر امحای خويش را به تصويب رسانيد که سه هدف ستراتيِژي

  :خشونت برضد زنان تدوين نمود
  
 اقدامات دسته جمعی بخاطر جلوگيری و امحای خشونت برضد زنان؛ •
 ير وقايوی؛ ومطالعه و تحقيق داليل و عواقب خشونت برضد زنان و نيز موثريت تداب •
 .امحای تجارت زنان و فراهم سازی کمک به قربانيان خشونت ازنقطه نظر فحشا •
  

  :برای نيل به اهداف فوق الذکرسفارش می شود که حکومات نکات ذيل را انجام دهند
  
 خشونت برضد زنان را محکوم نمايند؛ •
دی ارتکاب  يا فرد عایدر جلوگيری، تحقيق و مجازات خشونت، چه ازجانب مامور دولت •

 ، سعی الزم بخرج دهد؛ه باشديافت
نورم ها و موازين موجوده بين المللی را تطبيق نموده و ميکانيزم های بين المللی را  •

 حمايت نمايد؛
 اقدامات حقوقی را اتخاذ و مؤثرانه تطبيق نمايد؛ •
 ارتقای سطح اگهی مردم نسبت به خشونت برضد زنان را متداول و تقويت بخشد؛ •
 .نيکه از خشونيت متضرر شده اند خدمات و حمايت الزم فراهم نمايدبرای آنا •
  
  اطفال صغيرازدواج ازدواج جبری و . ٢
  

ايديولوژی هاايرا تشخيص داد که بموجب آن  ، گذارشگرخاص خشونت برضد زنان٢٠٠٣در سال 
شت که وی اظهار دا. اعمال فرهنگی ای انجام می يابد که نسبت به زنان خصلت خشونت آميز دارد

اشکال ديگرسؤاستفاده مستقيم جنسيت زنانه  زنای محارمازدواج اطفال صغير، ازدواج اجباری و "
با چشم پوشی از اين حقيقت که زنان ودختران جوان قادربه اتخاذ تصميم  درباره زندگی . می باشد

 شان هستند چنين اعمال تعداد کثيری از زنان را درمعرض مقاربت جنسی نامطلوب و هتک
 ٣٠".متالشی می سازد شان را آيندۀناموس گذاشته زندگی آنها و 

 
کميته امحای تبعيض برضد زنان به ارتباط ازدواج اجباری و ازدواج اطفال صغير سفارش 

کميته تذکار . صادر نمود" تساوی در ازدواج و مناسبات خانوادگی" را پيرامون ٢١عمومی شماره 
 همسر و ازدواج کردن  برای زندگی و کرامت زن اهميت انتخاب نمودن آزادانهمی دهد که حق 

 وهم کميته ميثاق حقوق طفل ميثاق امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنانکميته هم . اساسی دارد
که شامل ازدواج اجباری و ازدواج اطفال صغير " جرايم عزت"نگرانی های خويش را مبنی بر 

زنان حق " کميته حقوق بشر تاکيد می ورزد که ٢٨سفارش عمومی شماره . ميشود، اظهار داشتند
  ".دارند صرف براساس موافقه آزادانه و کامل شان ازدواج نمايند

  

                                                 
  htm.declar/platform/beijing/daw/womenwatch/org.un.www://http: برای متن کامل مراجعه شود به  ٢٩
.  گذارشگر خاص پيرامون خشونت برضد زنان، داليل و عواقب آن٢٠٠٣، گذارش ١٠٣پاراگراف   ٣٠

E/CN.٤/٢٠٠٣/٧٥ 
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٢٨ صفحه    

حسب درقوانين بين المللی حقوق بشر، حقوق ازدواج زنان  و مردان و تشکيل خانواده را می توان 
 ميثاق بين المللی ١٠ ماده ١ اعالميه جهانی حقوق بشر؛ فقره ١٦ ماده ١در فقره : ذيل دريافت

 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و ٢٣ ماده ٣ و ٢حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ فقره های 
در تمام اين ماده ها تاکيد شده است که برای اينکه يک مرد و زن ازدواج نموده و تشکيل . سياسی

مل شان در عقد نکاح وارد خانواده نمايند بايست به سن بلوغ رسيده باشند و به موافقه آزاد و کا
ميثاق امحای تمام اشکال تبعيض برضد زنان اقداماتی را مشخص می سازد که کشورهای . شوند

بدين عضو بخاطر امحای تبعيض برضدزنان به ارتباط ازدواج و مناسبات خانوادگی اتخاذ نمايند و
 از نکات ذيل برخوردار ١٦ ماده ١وسيله تامين نمايند که زنان برپايه مساوی با مردان حسب فقره 

  :باشند
  

  جحقوق مساوی حين ازدوا) الف
  حقوق مساوی در انتخاب آزادانه همسر و عقد نکاح تنها براساس موافقه آزادانه و کامل زن) ب
   نکاح و انحالل آندعين عق حقوق و مسئوليت های مساوی) ج
  .حقوق مساوی شخصی به عنوان شوهر و همسر) ز
  

 خويش اضافه می کند که ازدواج ١٦ ماده ٢اشکال تبعيض برضد زنان در فقره ميثاق امحای تمام 
طفل صغير اعتبار قانونی نداشته و بايد تدابير الزم جهت تعيين سن حد اقل ازدواج و حتمی ساختن 

 موافقه به ازدواج، سن احداقل کنوانسيون ١ ماده .فتراندراج رسمی اتخاذ گردددثبت ازدواج در 
به اهميت اظهار موافقه کامل و آزادانه  ١٩٦٤،٣١ ازدواج مصوب سال ازدواج و ثبت

 دواج مطابق به احکام قانونزدرحضورداشت يک مقام باصالحيت و شهود بخاطر ادای مراسم ا
افغانستان کنوانسيون موافقه ازدواج ، سن احداقل ازدواج و ثبت ازدواج مصوب . تاکيد می ورزد

  . است را به تصويب نرسانيده١٩٦٤سال 
  

 کشورهای عضو ، ميثاق امحای کليه اشکال تبعيض برضد زنان٥ و ماده ٢ماده ) ح(و ) ز(فقره 
 ماده ٣فقره . را مکلف می دارد رسومی را که خصلت تبعيض برضد زنان داشته باشد تغيير دهند

 کشور های عضو را فرا می خواند تا اقدامات مؤثری را جهت ازميان ، ميثاق حق طفل٢٤
  .تن رسوم و عادات عنعنوی که صحت اطفال را بمخاطره می اندازد اتخاذ نمايندبرداش

  
 ١٩عمل ازدواج اجباری به عنوان شکلی از خشونت مبتنی برجنس در سفارش عمومی شماره 

 بگونه واضح با تساوی در ازدواج و مناسبات ٢١  سفارش عمومی شماره ٣٢.قلمداد شده است
زنان درمورد انتخاب همسر و عقد آزادانه نکاح تاکيد می ورزد خانواده ارتباط گرفته روی حق 

زيرا که اين موضوع برای عزت و تساوی زن به حيث يک انسان از اهميت قابل مالحظه ای 
 ٣٣.برخوردار می باشد

 

                                                 
 htm.٦٣/b/http://www.unhchr.ch/html/menu٣: جهت متن کامل مراجعه شود به  ٣١
: بخاطر متن کامل مراجعه شود به  ٣٢
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 خشونت برضد زنان در خانواده را  ٣٤، ٢٠٠٣قطعنامه امحای خشونت برضد زنان مصوب سال 
  :٧ راتشخيص داده در پراگراف

ه جنسی زنان و  و روحی در خانواده را که شامل لت وکوب، سواستفادخشونت جسمی، جنسی"
دختران در خانوار، خشونت مربوط به جيزو مهر، تجاوز زناشوئی، قتل طفل مؤنث، قطع کردن 

، اغراض نفسانیالت تناسلی اناث، ارتکاب جرايم برضد زنان ازنام عزت، ارتکاب جرايم ازنام 
، خشونت ، ازدواج های قبل ازوقت ويا اجباری محارمزنایوی مضر به زنان، رسوم عنعن

 شديدأ غيرهمسری و خشونت مربوط به بهره برداری جنسی تجارتی و استثمار اقتصادی می باشد،
  ." می نمايدمحکوم

  
کيد می ورزد أدست بکار شده ت ١٤حسب ماده اين قطعنامه کشورهای عضو را فرا می خواند تا 

  :که
دول جدأ مکلف اند حقوق بشر زنان و دختران را رشد و حفظ نموده درجهت جلوگيری، تحقيق . ".

 برضد زنان و دختران سعی جدی نمايند، و کشورهای  خشونت اعمالومجازات هرگونه اشکال
 نام بهرسوم، رواج و عنعنات  برتا خشونت برضد زنان را تقبيح نموده ... عضو را فرا می خواند 

  ." نکننداستنادبمنظور طفره روی از وجايب شان مبنی برامحای چنين خشونت، لتور مذهب و ک
  

                                                 
: بخاطر متن کامل مراجعه شود به  ٣٤
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  مسائل مربوط به حاکميت قانون: فصل چهارم
  
  
  

  أتقسيم قوا و استقالليت قض) الف
  
  مقدمــه. ١
  

 مستقل از تيوری تقسيم قوا ۀدر يک دولت معاصر مبتنی بر قانون اساسی، اصل قوه قضائي
 قوای اجرائيه، تقنينيه و قضائيه سه ارگان جداگانه دولت را که براساس آند، سرچشمه می گير

اده سؤ فتشکيل می دهند که بويژه يک سيستم کنترول و توازن متقابل را بمنظور جلوگيری از است
بحيث قضأ  اين استقالليت بدان معنی است که هم .د، بوجود می آورقدرت به ضرر يک جامعه آزاد

قضات انفرادی که قضايای خاص را فيصله می کنند بايد امکان داشته باشند يک نهاد و هم 
مسئوليت های مسلکی خويش را بدون نفوذ قوه اجرائيه، مقننه يا کدام منبع ديگر نامطلوب انجام 

  ٣٥.دهند
  

تنها يک قوه قضائيه مستقل می تواند عدالت را بيطرفانه براساس قانون تامين نمايد و بدين وسيله 
برای انجام مؤثرانه اين وظيفه مبرم و .  بشر و آزادی های اساسی افراد را حفاظت نمايدحقوق

در ايفای مستقالنه و بيطرفانه وظايف اش اعتماد کامل داشته قضأ اساسی، مردم بايد به توانائی 
أل به عنوان يک نهاد ونه قاضيان انفرادی کامقضأ هرگاه اين اعتماد روبه کاهش گذارد، نه . باشند

قادر خواهد بود وظايف مهم خويش را انجام دهند يا حد اقل در اين امر با دشواری زياد مواجه 
  .خواهند شد

  
سرانجام، هدف از اصل استقالليت قضات اينست که انسانها دربرابر سؤاستفاده قدرت حمايت 

براساس وجه به هيچ قضاوت و فيصله قضايا اين بدان معنی است که قضات نمی توانند حين . شوند
عمل کنند بلکه وجيبه آنها است و خواهد بود که به قانون مراجعه خودسرانه تمايالت شخصی 

 فرد، اين همچنان بدين معنی است که قضات مسئوليت دارند حمايت ازدرعرصه . نمايند
  .عندالضرورت قوانين ملی و بين المللی حقوق بشر را مورد استفاده قرار دهند

  
ن مستقل و بيطرف می څارنواالمبتنی بر احترام به حاکميت قانون نيز مستلزم يک سيستم حقوقی 

باشد که خواهان تحقيق و تعقيب عدلی جرايم مظنون برضد انسانها باشند حتی اگرمرتکب اين 
ن نقش کليدی خويش را څارنواالتازمانيکه قضات و . جرايم يک شخص دارای مقام رسمی هم باشد

 جامعه ايفا ننمايند، خطرجدی آن وجوددارد که يک نوع فرهنگ معافيت در جهت تامين عدالت در
هرگاه مردم . بوجود خواهد آمد و بدين وسيله فاصله ميان عوام و مقامات دولتی بيشتر خواهد شد

                                                 
حقوق بشر . ٩دفترکميشنر عالی حقوق بشر و انجمن بين المللی حقوقدانان، سلسله آموزش مسلکی شماره   ٣٥

ملل : نيويارک و جينيوا(رهنمود درباره حقوق بشر برای قاضيان، څارنواالن و قانوندانان : در اداره عدالت
  ).٢٠٠٣متحد، سال 
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در تامين عدالت برای خويش به مشکالتی مواجه شوند، آنها مجبور خواهند شد قانون را خود 
 در اداره عدالت و احتماأل وقوع خشونت های جديد عث وخامت بيشتربدست گيرند که اين کار با

  .خواهد شد
  

 خويش را آزادانه و بدون هراس از انتقام ف که بتوانند وظايیيک سيستم حقوقی بدون قضات مستقل
در واقعيت امر، حقوقدانان مستقل در دفاع حقوق بشر و آزادی های . انجام دهند، کامل نخواهد بود

ارنواالن مستقل څهمه حاالت نقش کليدی ايفا می کنند، نقشی که يکجا با نقش قضات و اساسی در 
  .و بيطرف برای تامين حاکميت قانون و حفظ مؤثرانه حقوق افراد جامعه يک شرط حتمی می باشد

  
  اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش حقوقدانان. ٢
  

 آمده است ١٩٩٠ نقش حقوقدانان مصوب سال در مقدمه اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره
 يک مسلک درچاچوبکه حفاظت کافی حقوق بشر مستلزم آنست که تمام مردم به خدمات حقوقی 

انجمن های مسلکی حقوقدانان در حفظ و صيانت . مستقل حقوقی دسترسی مؤثر داشته باشند
 بيمورد نقش حياتی موازين و اخالق مسلکی وحراست اعضای آنها از تعقيب و محدوديت های

درحاليکه يک انجمن حقوقدانان بمنظور ارتقای اهداف عدالت با حکومت همکاری خواهد . دارند
کرد، ولی مسلک حقوقی بايد مستقل باشد و نقش مهمی را در دفاع از موازين و اخالق مسلکی ايفا 

  ٣٦.نمايد
  
)i( آموزش و تخصص 

  
 کند که حکومات، انجمن های مسلکی  اصول اساسی سازمان ملل متحد حکم می٩اصل شماره 

  .حقوقدانان و مؤسسات تعليمی تامين می نمايند که حقوقدانان تحصيل و آموزش الزم را فراگيرند
  

بگونه مثال، براساس نژاد، جنس، عقيده ( آمده است که اين کار بايد بدون تبعيض ١٠در ماده 
  .انجام يابد)  اقتصادیفسياسی، تولد يا موق

  
 واضح است که انجمن های حقوقدانان بايست در آنچه که اين آموزش به دنبال خواهد ازاين لحاظ

برای نيل به اين . تصديق فراغت آموزش حقوقی دال  بر چه باشد، سهم داشته باشندداشت و اينکه 
هدف هرکشور بايد خود مطابق به نيازمندی ها و اوضاع خويش تصميم بگيرد که چگونه توازن 

سئوليت ها ميان انجمن حقوقدانان، حکومت و موسسات تعليمی را تشريک و حفظ صالحيت ها و م
  .نمايد

  
)ii( وظايف و مسئوليت ها 
  

 آمده است که حقوقدانان درتمام حاالت عزت و کرامت مسلک خويش را حفظ نموده و ١٢در اصل 
اين . نندپيگيرانه مساعدت می رسا خويش مطابق به نورم ها و اخالق قبول شده مسلکی مؤکلينبه 

                                                 
  ١.Rev/١٤٤/٢٨.UN Doc. A/CONF: مراجعه شود به  ٣٦
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اين نورم ها منطقأ چی باشند، ولذا يک انجمن از همه بهتر می دانند که خود حقوقدانان اند که 
  .حقوقدانان بهترين سازمانی است که ازطريق آن اين نورم ها به صدا در می آيند

  
)iii( تضمين های ايفای وظايف حقوقدانان 

  
ان بتوانند وظايف خويش را بدون  آمده است که حکومات تضمين می کنند که حقوقدان١٦در اصل 

ترس يا نگرانی انجام دهند، و به دليل عمل درستی که مطابق به وجايب، موازين و اخالق  شناخته 
  .مسلکی انجام داده اند توبيخ و يا تهديد به سرزنش نمی شوندشده 

  
  به و ياکلين شانؤحقوقدانان در نتيجه ايفای وظايف شان، به م: " آمده است١٨خاصتأ در اصل 

  ."کلين شان ارتباط داده نمی شوندؤداليل م
  
)iv( آزادی انجمن 
  

اين شامل حق انتقاد . نی می شود که حقوقدانان حق آزادی بيان و انجمن دارندي پيشب٢٣در اصل 
سازنده از سيستم عدلی، و تشکيل يا پيوستن به انجمن حقوقدانان که از آنها در انتقاد سازنده شان 

  .رد، می شودنمايندگی خواهد ک
  

حقوقدانان حق دارند انجمن های مستقل مسلکی را  واضحأ آمده است که ٢٤خاصتأ در اصل 
، تحصيل و ردهمنافع شان نمايندگی کاين انجمن ها از تشکيل دهند و يا به آنها بپيوندند تا از 

انجمن های هيئت اجرائيه . آموزش مستدام آنها را رشد داده و پاکيزگی مسلکی شانرا حفظ نمايند
  .مسلکی ازميان اعضای آنها انتخاب گرديده و وظايف خويش را بدون نفوذ خارجی انجام می دهد

  
اين امر نشاندهنده آنست که يک انجمن حقوقدانان بايد مستقل باشد و از جانب خود اعضای آن پيش 

نافع حقوقدانان  و ازماين انجمن بايست در تدوين موازين مسلکی نقش مهمی داشته باشد. برده شود
 .نمايندگی کند

  
 بيان می دارد که يک انجمن حقوقدانان بايد بخاطر اينکه هرشخص به خدمات حقوقی ٢٥اصل 

کلين خويش بدون دخالت ؤدسترسی مؤثر و مساوی داشته باشد و اينکه حقوقدانان بتوانند به م
در قوقدانان و حکومت ازاين لحاظ انجمن ح. ديگران مساعدت رسانند، با حکومت همکاری نمايد

  .اين مساعی شريک و همتای يکديگر اند
  
)v( مراحل انضباطی 
  

نی می کند که اليحه روش مسلکی برای حقوقدانان توسط مسلک حقوقی از طريق ي پيشب٢٦اصل 
به شکايات برضد حقوقدانان بايد در اسرع . انجمن های مسلکی آن و يا توسط تقنين ايجاد می گردد

رسيدگی شود و اجراآت انضباطی عليه حقوقدانان بايد در پيشگاه يک ) ٢٧ل اص(وقت و منصفانه 
کميته انضباطی بيطرف که از جانب انجمن حقوقدانان ايجاد شده باشد و يا در برابر يک محکمه  

اصل (اين اجراآت بايد مطابق به اليحه روش مسلکی . انجام يابد) ٢٨اصل (يا اداره مستقل قانونی 
  . روش مسلکی تدوين شودۀازاين لحاظ مهم است که اين اليح. تعيين گردد) ٢٩
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  )قصر التيمر(مشترک المنافع اصول . ٣
  

مناسبات ) قصرالتيمر(بادرنظرداشت فقدان معاهدات بين المللی در منطقه، اصول مشترک المنافع 
دف ازاين ه.  را تعيين و تعريف نمودی عضوميان پارلمان، قوه قضائيه و قوه اجرائيه در کشورها

اصول عبارت است از تحکيم دموکراسی ورعايت ارزش های اساسی مشترک المنافع در کشور 
آنکه اين ارگانها بتوانند بگونه  سه ارگان دولت بخاطر ميانهای عضو ازطريق تعيين حدود قدرت 

ميان اين اصول تامين اعتماد . بهتر در رشد حکومتداری خوب و حاکميت قانون متقابأل عمل نمايند
ارگانهای دولت و کسب احترام و باور مردم نسبت به رهبری شان را مورد توجه خويش قرار 

  ٣٧.ميدهد
  

 هماهنگ قدرت و عمل متقابل ميان ن چون متوازن ساختیمسايلدرباره اصول مشترک المنافع 
 مکث کرده توافق عمومی ميان پارلمان، قوه اجرائيه و قوه قضائيه در جوامع دموکراتيک

 روی چگونگی مناسبات مشترک ارگانهای ملی يندگان اين سه ارگان دولتی در مشترک المنافعنما
در روش خودداری اين اصول . حين انجام مسئوليت های نهادی شانرا به جزئيات توضيح می دهد

که اجرای   تارا مشخص می سازد قانون اساسیمبتنی بر تعميل قدرت درچاچوب عرصه های 
  . قانون اساسی ساير نهاد ها مورد تعرض وتخطی قرار نگيردی بر مبتنمشروع وظايف

  
 و در اجالس گرديدهاصول مشترک المنافع ازجانب وزرای کشورهای مشترک المنافع نهايی 

اين اصول .  به تصويب رسيد٢٠٠٣سران اين کشورها در شهر ابوجا، نايجريا در ماه دسامبر سال 
  .می باشد حاکميت پارلمانی و استقالل قضائی  قصر التيمر پيرامونرهنمودهای ۀعصار

 
  

   تجارب از خارج–قواعد اخالقی ) ب
  
  مقدمه. ١
  

 قانون توسط کابرد رابه حيث مدل ٣٨انجمن بين المللی حقوقدانان، قانون بين المللی اخالق حقوقی
 انجمن های توسط بر همه حقوقدانان ساحاتدر برخی اين قانون . اعضای انجمن تدوين نمود

 دارای صالحيت تفويض اجازه کارحقوقی ربوط شان يا جوامع حقوقی يا محاکم ويا مقامات اداریم
قسمت اعظم مطالبات اين قانون رهنمونی است به آنچه که ازنظرانجمن .  تحميل شده است،به افراد

ه روش و کردار مطلوب برای حقوقدانانی که با مسايل حقوق در عرصبمثابه بين المللی حقوقدانان 
  .، بشمار می آيدبين المللی دست اندرکار اند

  
  

                                                 
 : بخاطر متن کامل مراجعه شود به  ٣٧
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  قانون بين المللی اخالق. ٢
  

  :برخی از اصول عمده عبارت اند از
  
آنها حين . حقوقدانان در تمام مواقع عزت و کرامت مسلک خويش را حفظ می نمايند •

 مسلک خود شانرا لطمه بزند،که  اجرای وظيفه و در زندگی شخصی ازهرگونه روشی
 .ری می نمايندخوددا

  
 .حقوقدانان استقالليت خويش را حين اجرای وظايف شان حفظ می نمايند •
  
 خويش بدون مؤکلينحقوقدانان از منافع . حقوقدانان همواره به محکمه احترام می گذارند •

کدام ترس وهراس و بدون درنظرداشت عواقب ناخوش آيند برای آنها يا شخص ديگر 
 که به  راهرگز به محکمه آگاهانه معلومات يا مشوره نادرستحقوقدانان . دفاع می نمايند

 .نظر آنها مخالف احکام قانون باشد، نمی دهند
  
 که حقوقدانان در باره يک قضيه معين با شخص ديگری که  پنداشته می شوداين نادرست  •

  بدون موافقه اين حقوقداندارد،ميدانند وکالت وی را حقوقدان ديگر در اين قضيه بعهده 
 .تماس حاصل نمايند

  
باشد خارج از محکمه مؤکل حقوقدانان سعی می نمايند راه حلی را در صورتيکه به نفع  •

حقوقدانان هرگز نبايد اقامه دعوی را . دريافت نموده از اقامه دعوی حقوقی ابأ ورزند
 .دامن بزنند

  
 اقامه مسايل غيردر. دعوی نمايندگی کننداقامه حقوقدانان هرگز نبايد از منافع متضاد در  •

 ميتوانند چنين کار را صرف پس ازآنکه تمام اختالفات  يا اختالفات دعوی حقوقدانان
اين .  شده و صرف پس از موافقه آنها، انجام دهندبرمالممکن منافع به تمام جوانب ذيدخل 

 .قاعده در مورد تمام حقوقدانان در يک موسسه صدق می کند
  
 اطالع حاصل کرده ا که در صالحيت شان به حيث حقوقدانحقوقدانان هرگز نبايد آنچه ر •

خويش ديگر وکالت نمی کنند افشا سازد، مگر اينکه قانونأ مؤکل اند حتی پس ازآنکه از 
اين وجيبه درمورد همکاران آنها، . محکمه خواستار آن شود ويا قانون آنرا ايجاب نمايد
 .رمندان آنها نيز صدق می کندحقوقدانان جوانيکه به آنها مساعدت می رسانند و کا

  
  



  ٢٠٠٦افغانستان اپريل   در بارۀ حاکميت قانون  BHRC رهنمود آموزشی

٣٥ صفحه    

  رشد و انکشاف سکتور حقوقی افغانستان) ج
  
  مقدمه. ١
  

  :چنين حکم می کندقضأ  درباره استقالليت ٢٠٠٤ قانون اساسی سال ١١٦ماده 
  
 . قوه قضائيه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد )١(
يناف و محاکم ابتدائيه که قوه قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه، محاکم است )٢(

 .تشکيالت و صالحيت آنها توسط قانون تنظيم می گردد
ستره محکمه به حيث عالی ترين ارگان قضائی در رأس قوۀ قضائيۀ جمهوری اسالمی  )٣(

 .افغانستان قراردارد
  

 انجمن بين المللی حقوقدانان کنفرانسی را درباره تأسيس يک ٢٠٠٥ نوامبر سال ١٣به تاريخ 
 نفر در اين کنفرانس اشتراک ١٤٠. ستقل حقوقدانان برای افغانستان در کابل داير نمودانجمن م

ورزيده بودند که از حقوقدانان انفرادی افغان، گروه های حقوقدانان، حقوقدانان دولتی، قضات، 
اکادميسين ها، محصالن حقوق، سازمانهای غيرحکومتی ملی و بين المللی، ادارات سازمان ملل 

دراين کنفرانس حقوقدانان مجرب، . کشورهای کمک کننده بين المللی نمايندگی می کردندمتحد و 
نتيجه اين رويداد عبارت بود از . کارشناسان بين المللی، و معين وزات عدليه سخنرانی کردند

  ٣٩".اصول دوازده گانه برای انجمن های حقوقدانان"
  
   اصول دوازده گانه برای انجمن های حقوقدانان-٢
  

خيلی مهم است که يک انجمن فعال و مستقل حقوقدانان در افغانستان برپايه مستحکم قانون تاسيس 
قانون تضمين خواهد کرد که اهداف انجمن حقوقدانان واضح است و ادارهء آن شفاف می . شود
  .قانون همچنان تضمين خواهد کرد که حقوقدانان مطابق به موازين قانون اساسی عمل نمايند. باشد

  
اين کلمه به معنی . همه نمی داننددرافغانستان را يا انجمن حقوقدانان " bar association"عبارت 

يک انجمن مستقل مسلکی برای تمام حقوقدانان است که نه تنها ازمنافع آنها نمايندگی می کند بلکه 
نظيم نموده، تعليم و آموزش مستدام آنها را رشد داده، شموليت افراد جديد در مسلک حقوقی را ت

را ايجاد وحمايت کرده، ) ازطريق منجمله طرزالعملهای انضباطی(نورم ها و اخالق مسلکی 
 سعی و  دفاع نموده و درجهت اصالحات حقوقی واستقالليت حقوقدانان و قاضيانعامهازمنافع 

 چون مصر، اندونيزيا، ايران، عراق، کويت،(بسياری از کشورهای ديگر اسالمی . تالش می کند
  .را تاسيس کرده اندخويش انجمن حقوقدانان ) ليبيا، ماليزيا، پاکستان، تونس و ترکيه

  
 دوازده اصل ذيل در ،مداقه پيرامون تاسيس يک انجمن حقوقدانانپيشنهاد شده است که حين 

  :نظرگرفته شود که درعين حال دال بر فعاليت مناسب يک انجمن حقوقدانان می کند
  

                                                 
 ايجاد يک –، مقاله درمورد موضعيگيری انجمن بين المللی حقوقدانان .و ديمارکو، ل. تاهمينجيس، پ  ٣٩

  ).٢٠٠٥(انجمن مستقل حقوقدانان در افغانستان 
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)i( استقالليت 
)ii( کیموازين مسل 
)iii( اخالق 
)iv( پلينيدس 

)v( شرايط شموليت در مسلک حقوقی 
)vi( آموزش متدوام حقوقی 
)vii( مساعدت حقوقی 
)viii( ريفورم يا اصالحات قوانين 

)ix( منافع اعضای انجمن 
)x( عضويتشرايط  
)xi( کمک مالی 
)xii( قابليت پايداری  
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  اداره و تنظيم عدالت: فصل پنجم
  
  
  

  طرزالعمل محاکمه عادالنه) الف
  
  مقدمــه. ١
  

هدف ازآن حفظ افراد . ز سنگهای تهدابی حاکميت قانون بشمار می آيدحق محاکمه عادالنه يکی ا
 که برجسته ترين آن  استسايرحقوق وآزادی های اساسی ۀانتحريم غيرقانونی و خودسردربرابر 
مدنی و اجراآت  مرکزی طرزالعمل ۀهست محاکمۀ عادالنه اصل.  می باشدگی و آزادی حق زند
ن اصل آن است که حفاظت عموم افراد درتمام جريان پروسه هدف از اي.  را تشکيل ميدهدجزائی

  ٤٠.تحقيق يا توقيف تا بستن نهائی قضيه توسط قانون تآمين گرددۀ تعقيب قضائی، از لحظ
  
  موازين محاکمه عادالنه در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی. ٢
  

 و وجيبه خود دانسته است که  به اين ميثاق الحاق نمود١٩٨٣ اپريل سال ٢٤افغانستان به تاريخ 
تعهدات حقوقی بين المللی .  مطابق به آن عمل نمايد٢٠٠٤ قانون اساسی سال ٧حسب ماده 

 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تمام افراد را ١٤ و ١٠، ٩افغانستان بموجب ماده های 
  . حق محاکمه عادالنه می داندشايستۀ

  
 ذيأل ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسیه را ميتوان در مهمترين جنبه های محاکمه عادالن

  :دريافت
  
)i(  ٢٦، ١٤، ٢ ماده های –احکام اساسی 

  
 . در يک محکمه مستقل و بيطرف داردعلنیهرشخص حق محاکمه عادالنه و  •
 بايد تأمين نمايند که با تمام افراد دربرابر قانون مساويانه برخورد ی عضوکشورها •

آنها بدون هيچگونه تبعيض حق برخورد مساويانه توسط قانون را صورت گيرد و اينکه 
 .دارند

حقوق مربوط به محاکمه عادالنه در مورد تمام محاکم و ديوان های که جزای جرمی را  •
تعيين می کنند، چه محاکم عادی يا اختصاصی باشند، بشمول محاکم نظامی يا محاکم 

 ).ه حقوق بشر ملل متحد کميت١٣تبصره عمومی شماره (خاص، صدق می کند 
  

                                                 
ان، قانون ، موازين محاکمه عادالنه مندرج قانون اساسی افغانست.و مشتافی، ر. ، هوس، ک.گوور، الف  ٤٠

انستيتوت حقوق (اجراآت جزائی افغانستان، قانون جزاء افغانستان و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 
  ).٢٠٠٤سال : مقايسوی عامه و حقوق بين الدول ماکس پالنک
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)ii(  ١٥ ماده –  به ماقبلجعت قانون جزارعدم 
  
مطابق . در تمام مراحل سير قضائی صدق می کندبه ماقبل اصل عدم رجعت قانون جزاء  •

به اين اصل تنها اعمالی جرم پنداشته ميشود که به موجب قانونيکه هنگام ارتکاب فعل نافذ 
ـ ١:  ترتيب در اين اصل دو عنصر نهفته استبدين. بوده به حيث جرم تعريف شده باشد

اعمالی که قانونأ به حيث جرم شناخته نشده باشد، نميتواند اساس تحقيق، تعقيب عدلی، 
ـ در زمينه اصالحات وتغييرات قانونی هيچ شخص را ٢. صدور حکم و تنفيذ جزاء باشد

حتی اگر بعدأ توسط نميتوان به موجب عملی که در هنگام  ارتکاب  فعل جرم تلقی نميشد، 
  .قانون جديد به حيث جرم  هم شناخته شود، مورد تعقيب عدلی قرار داد

اين يک شرط مطلق .  قابليت پيشبينی و وضاحت حقوقی را تأمين ميکندحقوق بين الدول •
حاکميت قانون است، حاکميتی که بنابر آن آزادی های فردی در برابر مداخله خودسرانه 

هرگاه قانون جديد نسبت به . اما اين اصل مطلق نيست.  شودوبيجای دولت حمايت می
قانون ماقبل که درزمان نفاذ آن ارتکاب جرم صورت گرفته بود، برای متهم 

اين . مساعدترباشد، قانون جديد جزاء ممکن است به کار گرفته شود و به ماقبل رجعت کند
 .شيوه را رجعت مساعدترين قانون به نفع متهم می نامند

 
)iii( ١٤ ماده ٢ فقره –ئت الذمه برا 

  
هرشخص متهم به جرم جزائی حق دارد تازمانيکه مطابق به قانون مجرم شناخته نشده،  •

 .بيگناه پنداشته شود
  
)iv( ٨ و ٧ ماده های –حفاظت دربرابر شنکنجه م 
  
اين . جزائی قابل تطبيق می باشدۀ حق محافظت دربرابر شکنجه در کليه مراحل محاکم •

آنرا نميتوان تعليق کرد حتی در زمان جنگ يا حالت . استيک حق مطلق و مسلم 
همچنان اجازه نيست به دساتير مقامات باالئی بخاطر توجيه استفاده از ِاعمال . اظطراری

 .شکنجه  ويا تهديد به آن استناد کرد
َاعمال شکنجه طوريکه در قوانين بين المللی و ملی تعريف شده همانا استفاده غيرمناسب  •

فشار جسمی در جريان  حبس متداوم انتزاعی،:  مجريان قانون است، از قبيلقوه توسط
تحقيق مانند روپوشی، موسيقی متداوم، جنباندن، محروم ساختن ازخواب، تهديد به مرگ 

 .انجام تجربيات طبی و وغيره
  
)v( ٩ ماده – آزادی از توقيف خودسرانه  
  
 بيان شده للی حقوق مدنی و سياسیميثاق بين الم ٩آزادی از توقيف خودسرانه که در ماده  •

است متضمن آنست که سلب آزادی مجوز قانون صريحأ غيرمتناسب، غيرعادالنه وغير 
قابل پيشبينی نبوده و شيوه گرفتاری تبعيض آميز نه بلکه با درنظرداشت حاالت قضيه 

 .مناسب و متناسب ميباشد
اينکه گرفتاری بايد به نحو قانونی برای گرفتاری بايد داليلی قانونی وجود داشته باشد ولذا  •

 بالتأخير متهم در برابر رساختنضۀ حايکی از تضمين مهم اين حق همانا وجيب. انجام يابد
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اين . ی باشدنقاضی است که صالحيت دارد وی را آزاد سازد هرگاه توقيف وی غيرقانو
ف خودسرانه امر کنترول مؤثر يک مقام مستقل بر توقيف را تأمين کرده و لذا خطر توقي

 .را کاهش می دهد
  
)vi(  بند –حق سکوت اختيارکردن )١٤ ماده ١فقره ) ز 
  
 اين يک اصل نخست،. حق سکوت اختيارکردن از دو عنصر عمده تشکيل يافته است •

عمومأ  قبول شده است که شخص مظنون يا متهم را نمی توان مجبور ساخت که خودش 
راه ازجانب مقامات عدلی بمنظور لذا هرگونه جبر و اک. خودرا مقصر قلمداد کند

ی  عدلبمراحل تعقيکليه وادارساختن مظنون يا متهم به بيان اظهارات يا اعتراف جرم در
 هرگاه مقامات عدلی از سکوت مظنون يا متهم استنباط برعکس بکند، ثانيأ،. ممنوع است

 می الڅارنووظيفه اثبات جرم به دوش .  شخص متأثر ميشوددر اينصورت حق برائت ذمه
 نقض  رابراساس سکوت وی اصل برائت ذمهکامأل يا عمدتأ  محکوم ساختن متهم لذاباشد 

مغاير کرد بدون آنکه حقوق  از سکوت متهم استنباط امکان آن وجود دارد که اما .می کند
قبأل داليل اتهام را بقدرکافی ثابت  محاکمه عادالنۀ اورا نقض کرد بشرطی که څارنوال

م بايد بخاطر استفاده مؤثر ازحق سکوت اختيارکردن خويش از حقوق اش مته. کرده باشد
  .مطلع ساخته شود

  .شخص نبايد در تثبيت اتهام جزائی به شهادت خويشتن يا اعتراف مجبورساخته شود •
  
)vii( بند – مساعدت حقوقی و وکالت حقوقی )١٤ ماده ٣فقره ) د 
  
بمنظور تامين . تشکيل می دهداين حق يکی از اساسی ترين عناصر محاکمه عادالنه را  •

توانائی کافی مالی نداشته باشد، به گونه کامأل مساويانه مستحق متهم درصورتيکه عدالت 
  .حداقل تضمين های وکالت حقوقی و مساعدت حقوقی می شود

  
)viii(  ١٤ ماده ١ فقره –قانونيت محاکم 
  
 بيطرف که باصالحيت، مستقل وۀ اينست که يک محکم محاکمۀ عادالنه پيش شرط اساسی •

 خواهانتقسيم قوای دولتی منافع . برپايه قانون ايجاد شده باشد، به دعوی رسيده گی کند
 .قوای اجرائيه يا مقننه نباشدبيجای تحت تأثيرونفوذ است که  يک مقام باصالحيت قضائی

قانون ايجاد شده باشد، يعنی ۀ  را استماع می کند بايد برپايقضيهمحکمه يا دادگاهی که  •
يت استماع ورسيده گی قضيه را صالحاين محکمه بايد . ن اساسی يا قوانين ديگرقانو

 . رفتار نمايدسانک تمام افراد ي باداشته باشد وبايد بيطرفانه قضاوت نموده و
  
)ix( ٩ ماده – دسترسی به محاکم 
  
حق دسترسی به محاکم به اين معنی است که هرشخص بايد امکان آنرا داشته باشد که  •

 حق خويش به يک محکمه مراجعه نمايد بدون آنکه قانون، مقررات اداری يا بخاطر تثبيت
در ماهيت امر، اين حقی است که بنابر آن حرف شخص بايست . منابع مادی مانع وی شود

  .استماع گرديده و برايش وقت داده شود قضيه خويش را به مقام محکمه ارائه نمايد
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)x( ١٤ ماده ١ و فقره ٩  ماده٣ فقره – و بيطرفی قضات يتاستقالل 
  
. يک قوه قضائيه مستقل نقش ارزنده ايرا در حفظ موازين محاکمه عادالنه ايفا می کند •

قاضيان بايد با طرفين دعوی منصفانه و مساويانه رفتار نموده و براساس حقايق قضيه 
  . فيصله عينی صادر نمايندموردنظر

  
)xi(  بند٩ ماده ٣ فقره –محاکمه بدون تاخير غيرموجه ، ) ١٤ ماده ٣فقره ) ج 
  
ضرورت تدوير محکمۀ عاجل در قضايای جرمی مقامات عدلی و قضائی را مکلف  •

ميسازد تا تأمين نمايند که تمام جريان تعقيب عدلی، ازمراحل قبل از محاکمه الی استيناف 
 . درمدت زمان معقول تکميل گردد،ئینها

  
)xii(  ١٤ ماده ١ فقره -محکمه علنی 

  
حق نشست علنی محکمه وحق : مه از دو عنصر تشکيل يافته استاصل پيشبرد علنی محاک •

 .قضاوت علنی
 ۀ زيرا دراينصورت عدالت بگونعلنی بودن جلسه محکمه ضمانت مهم منافع فرد می باشد •

 به محکمه امکان می دهد استقالل، بيطرفی و اين اصل همچنان. شفاف تامين می شود
ح اعتماد عمومی مردم ملکی نسبت به  سطانصاف خويش را ثابت ساخته و بدين وسيله

 .سيستم قضائی را ارتقا دهد
چندين استثنای جايز در زمينه محکمه علنی وجودداد که بنابرآن مطبوعات و مردم ممکن  •

است از تمام ويا قسمتی از جريان محاکمه، بگونه مثال در قضايای جوانان، خارج ساخته 
 .شوند

  
)xiii( بند ٩اده  م٢ فقره – حق دفاعيه مناسب و کافی ،)١٤ ماده ٣فقره ) ج(و ) الف 
  
خويش، بلکه همچنان از دفاع ويااين حق شامل نه تنها حق دريافت کمک از وکيل مدافع  •

جز عمده اين .  می باشدناشاهد از مزيدداشتن تمام جزئيات مدارک و طرح پرسش های 
منسوبه، حقوق حق عبارت از وظيفه مقامات عدلی مبنی بر مطلع ساختن متهم از اتهامات 

وکيل مدافع . وی، و اقداماتيکه از جانب مقامات عدلی اتخاذ گرديده است، می باشدقانونی 
همۀ اين به طرف . نيز حق دارد درمورد اتهامات و اقدامات مقامات عدلی اگاهی يابد

  .دفاعی امکان مساوی می دهد قضيه متهم را ترتيب و تقديم نمايد
  
)xiv(  بند –شهود )١٤ه  ماد٣فقره ) ه  
  
 می باشد کافی الزم و حق دفاعيۀحق فراخواندن و بازرسی کردن شهود جزالينفک  •

 که شهودی را که مدارک امکان می دهدشخص مدافع اين حق به . ،)مراجعه شود به باال(
توانند مورد سوال قراردهد و در برابرمدارکی که از بيف جرم را ارائه کرده فتبرئه يا تخ

پيامد اين حق اينست که درحالت عادی تمام . ی شود اعتراض نمايدارنوال ارائه مڅجانب 
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که خود مدارک و اعتبار  مدارک بايد در حضور متهم در محاکمه علنی ارائه شود تا
 .واعتماد شاهد ارزيابی شده بتواند

تيکه امنيت راستثنائاتی وجودداشته باشد، بگونۀ مثال در صوممکن است  در اين قاعده  •
ممکن . ولی اينگونه استثنائات حقوق شخص مدافع را نقض نمی کند. شدشاهد مطرح با

 ،است در زمينه حق بازرسی شواهد بنابر عوامل عملی حدودی وجود داشته باشد
بطورمثال، عدم موجوديت شاهد و يا در حاالتيکه شاهد از انتقام جوئی متهم هراس بجا 

ايف شان مبنی بر دريافت اشخاص اما مقامات عدلی و قضائی نبايد در وظ. داشته باشد
 . تغافل نمايندذيربط

  
)xv(  بند –مترجمين و ترجمه )١٤ ماده ٣فقره ) الف 
  
 مترجم خيلی ضروری می باشد، زيرا هرگاه متهم قابليت زبانی را نداشته باشد حق داشتن •

 لذا برای.  را بفهمد تمام حقوق مربوط به دفاع مناسب بيفايده خواهد بوداتهامات منسوبکه 
ی است که به متهم در تمام مراحل تعقيب قضائی از ر ضرویالنه خيلديک محاکمه عا

اين حق نه  . مناسب وی تضمين گرددحق دفاعيۀجانب مترجم مساعدت صورت گيرد تا 
 .تنها در مورد خارجيان بلکه همچنمان در مورد اعضای اقليت های زبانی صدق می کند

 متهم درتمام قضايائيکهخيلی اهميت دارد، جم در محاکمات جزائی ترچون مساعدت م
 .از جانب دولت پرداخته شودمصارف آن بايد توانائی مالی نداشته باشد 

  
)xvi(  ١٤ ماده ٥ فقره –حق مرافعه خواهی 
  
 معتبری که از يک جانب ۀضرورت داشتن فيصلتوازنی است برای حق مرافعه خواهی  •

 در محکمه باالتر فراهم سازد که حقوق متهم را حفظ نمايد و ازجانب ديگر قاضی ايرا
  .اشتباهاتی را که قاضی قبلی حين صدور فيصله ممکن است مرتکب شده باشد، رفع نمايد

  
)xvii(  (٢)١٠,(٣)١٠ ,(١)١٤ ,(٤)١٤ ,(١)٢٤ اده های م–جوانان(b), (٥)٦ 
  
. برای متخلفين جوان در قوانين بين امللی حقوق بشر محافظت خاصی تضمين شده است •

 سال داشته باشد، مگر اينکه براساس قوانين ملی ١٨است که کمتر از يک طفل شخصی 
تعيين محافظت ).  ميثاق حقوق طفل١ماده  (اطفال آنکشور زودترجوان ميشونداکثريت 

 درکاز زمان قبل از محاکمه الی مرحله پس از محاکمه، از يعنی وسيعتر برای اطفال 
عه در حفظ و رشد نوجوانان ناشی می و عالقمندی دولت و جام پذير اطفال، موقف آسيب

 .شود
 ميثاق حقوق طفل خواهان آنست که برخورد عدلی با طفل بايد به نحوی باشد که ٤٠ماده  •

ازينرو الزم است . با کرامت طفل و آرزوی رشد احيای مجدد طفل در جامعه همساز باشد
 جوان ايجاد سيستم های جداگانه عدلی برای رسيده گی با قضايای متهمين خوردسال و

نکه بتوانيم احيای مجدد طفل درجامعه را تأمين نمائيم بايد سوابق جرايم آبمنظور . شود
همچنان . طفل راجدأ محرم نگه داشت و صرف در اختيار کارمندان ذيصالح قرار داد

بمنظور حفظ محرميت و جلوگيری از بدنام شدن اطفال بايد محاکمه اطفال و نوجوانان 
اين امر بهمين دليل حين ابالع حکم نيز صدق . امه و مطبوعات انجام يابددور از انظار ع
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نوجوانان و اطفال هرگاه محکوم به حبس ميگردند بايد از بزرگساالن جدا ساخته . می کند
  .شوند

  
  

  ميتودهای بدیل حل دعوی) ب
  
  مقدمه. ١
  

ص سوم يک راه حل ، که يک شخآشتی و ميانجيگریاز : ميکانيزم های حل بديل دعوی زياد است
 از مقاوله براساس  بايدغيرالتزامی دعوی را پيشکش می کند، گرفته تا حکميت که طرفين دعوی

اين ميکانيزم ها ميتوانند زمان حل وفصل دعاوی را کوتاه . اطاعت نمايندفيصله شخص سوم 
  ٤١.دهندساخته، مصارف اقامه دعوی را کاهش دهند و بارمحاکم کندکار و يا مصروف را تخفيف 

  
راه حل بديل دعوی شامل يکسلسله وسايلی است که منازعات را بدون اقامه رسمی دعوی حل می 

عالقمندی به اين راه حل بديل دعوی دربرخی کشورها از تمايل آنها به تجديد و اصالح . نمايد
  .ميکانيزم های عنعنوی وساطت ناشی می شود

  
  :يع می باشدراه حل بديل دعوی امروز دارای سه کتگوری وس

  
)i( امکانات ملحق به محاکم؛ 
)ii( ميکانيزم های حل وفصل دعوی در سطح قرا و قصبات؛ و 
)iii( حکميت بازرگانی يا تجارتی 

  
  راه حل بديل دعوی ملحق به محاکم. ٢
  

اين راه حل بديل دعوی مشتمل است بر ميانجيگری و آشتی که يک شخص سوم بيطرف به طرفين 
اشکال ديگر راه حل . متقابأل قابل پذيريش مساعدت می رسانددعوی در راه رسيدن به يک راه حل 

فيصله مجموعی هيئت بديل دعوی ملحق به محاکم شامل انواع مختلف ارزيابی بيطرفانه قبلی، 
کسانيکه ازاين شيوه ها حمايت می کنند، می . می شود منصف، محاکمه کوچک و ساير شيوه ها

، دسترسی به عدالت را نمودهمه دعوی را تقليل گويند که چنين ميتودها مصارف و زمان اقا
بهبودبخشيده، عقبمانی در کار محاکم را کاهش داده و در عين زمان مناسبات مهم اجتماعی را 

  .برای طرفين دعوی حفظ می نمايد

                                                 
: کامبريج(راه حل بديل دعوی و اشکال ابتدائی صدور فيصله . ، روندهای دعوی.و پالمر، م. رابرتز، س  ٤١

  ).٢٠٠٥بعه پوهنتون کامبريج، سال مط
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  راه حل وفصل بديل دعوی در سطح قرا و قصبات. ٣
  

  بنظر برخیستمی که ممکن است، سي ازسيتسم رسمی محکمه مستقل می باشداغلبأاين راه حل 
درابتکارات جديد بعضأ . ، پرمصرف، بعيد ويا غيرقابل دسترسی پنداشته شودمتمايل به يک طرف

از مدلهای عنعنوی عدالت مردمی براساس کمک و مساعدت موسفيدان، رهبران مذهبی يا ساير 
  .رجال مهم قريه درحل منازعه، استفاده می شود

  
  تجارتیحکميت بازرگانی يا . ٤
  

در تعريف راه حل بديل دعوی بعضأ حکميت تجارتی نيز شامل می شود که عبارت از اجراآت 
دردهه اخير، .    يک شخص سوم بيطرف می باشدالتزامی حل منازعه ازطريق فيصله شخصی

کشورهای زيادی قوانينی را براساس قانون مدل حکميت تجارتی بين المللی به تصويب رسانيده 
 به ١٩٨٥لمللی در سال انون از جانب کميسيون ملل متحد پيرامون قانون تجارت بين ااين ق. اند

فيصله حکميت را برای هردوجانب قانونأ الزامی دانسته و حقوق وسيعی را به تصويب رسيد که 
  .جوانب تجارتی که حکميت را انتخاب می نمايند، تضمين می کند

  
  

  بمثابه حل بدیل دعویميتودهای افغانی ) ج
  

برای قرن های متمادی نهاد عنعنوی جرگه به حيث يک ميکانيزم مهم حل دعاوی در افغانستان 
کلمه جرگه در زبان .  عمل کرده در حفظ نظم اجتماعی در کشور سهم قابل مالحظه ای داشته است

جرگه ازنقطه . فارسی و ترکی نيز بمشاهده ميرسد/پشتو وسيعأ بکار ميرود، ولی در زبانهای دری
ظر فرهنگی وسياسی جامعه افغانی با سنن و عنعنات قوم پشتون در حل دعاوی ارتباط نزديکتر ن

 تا يک دعوی را حل وفصل نمايند ويا نشينند دارد که مردم دورهم جمع شده در يک حلقه می
  ٤٢.درباره مسائل عمده اجتماعی تصاميم دسته جمعی اتخاذ نمايند

  
 جامعه پشتونهای اکثريت افغانستان قويأ ارتباط می گيرد، در هرچند جرگه بيشتر با اقتصاد قومی و

 افغانستان که افغانهای اقليت تاجيک، هزاره و ازبک تسلط دارند، به نيمه شهریی يا مناطق دهات
 ها و ازبک های افغان به شورا در ميان تاجيک ها، هزاره. شکل يک شورا نيز تعريف شده است

  .ان افراد، خانواده ها، گروهای خانواده يا تمام قوم عمل می کندحيث يک ميکانيزم حل منازعه مي
  

اسالم است، روحيه و فلسفه بنيادی آن با احکام قرآن کريم در مجموع هرچند جرگه يک نهاد قبل از
چون اکثريت قاطع مردم افغانستان پيرو اسالم اند، آنها از فلسفه و روحه جرگه . مطابقت دارد

خصلت متنوع قبيلوی و قومی جرگه .  با عقايد مذهبی شان در تضاد نيستپيروی می نمايند زيرا
در زندگی ملی سياسی جامعه افغانی بازتاب يافته، دومجلس پارلمان افغانستان بنام ولسی جرگه و 

  .مشرانو جرگه، وگردهمائی عظيمی که متناوبأ تدوير می يابد بنام لويه جرگه ياد می شوند
  

                                                 
  . چاب خواهد شد٢٠٠٦که در سال ) مسوده مقاله" (جرگه و حل دعاوی محلی در افغنستان"وردک، علی،   ٤٢
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يا (طوح مختلف ساختار اجتماعی افغانستان يعنی در سطح ملی، قومی يک جرگه ممکن است در س
 يک گردهمائی عظيم بزرگان و رجال سياسی ،درسطح ملی. و محلی داير گردد) منطقه ئی

افغانستان بنام لويه جرگه تشکيل شده و بخاطر اتخاذ تصميم روی مسائل دارای اهميت ملی چون 
درسطوح . نون اساسی متناوبأ تشيکل جلسه می نماينداعالم جنگ يا معاهدات صلح، تصويب قا

منازعات غيررسمی را در سطح قوم و قريه حل  جرگه قومی و جرگه محلی يا مرکه ،پائينتر
  .وفصل می نمايند

  
جرگه محلی عموميت بيشترداشته اکثرأ درسطح قريه بخاطر حل وفصل مشکالت و اختالفات 

ميکانيزم ارزنده حل غيررسمی دعاوی در جامعه افغانی روزمره درجامعه افغانی داير گرديده و 
خيل حتمأ منحصر . عمل می کند) خيل (طايفهجرگه محلی معموأل درچارچوب يک . بشمار می آيد

حل ازينرو، جرگه محلی جهت . به يک قريه نشده ممکن است به قريه های ديگر نيز توسعه يابد
  .خوانده می شوداوفصل منازعات ميان اعضای بيش از يک قريه فر

  
  : آنرا ميتوان ذيأل تعريف کردۀ محلی و عناصر عمدجرگه

  
قوانين مدنی و (عبارت از يک نهاد محلی حل منازعه می باشد که مشتمل است بر نرخ 

شماری از مرکه ، رسوم وعادات عرفی، و استمکانوکه تابع زمان ) جزائی عرفی قومی
آنها درمورد حل ) فيصلۀ/تصميم نهائی(ۀ ړريککه پ) ميانجی ها يا مذاکره کنندگان(چيان 

  . برجانبين قضيه حتمی االجرا می باشد)يا پروبلم محلی(يک اختالف 
  

 نرخ،  چون اعضای يک خيل بدون عناصرعمده متشکلهنشستاين تعريف بدان معنی است که 
. ندارد در جرگه محلی عواقب حتمی االجرای نهادی پريکړهرسوم وعادا ت عرفی، مرکه چيان و 

 مشروعيت ومعنويت  به جرگه وجريان اعتبار هتمام اين چهار عنصر بو عملی ساختن تحقق 
  .فيصله نهائی آن ارتباط نزديک دارد

  
 علنی و عام داير می گردد، جائيکه اعضای ۀجرگه محلی معموأل در يک محل اختصاص يافت

 زمين، ملکيت پيرامونوی مدنی  دعا مسائل نسبتأ کوچک چون ازجرگه گردهم آمده تا به يکسلسله
دراين . قتل رسيدگی نمايدموارد تا   صدمه بدنیاز قبيلو ميراث گرفته تا موضوعات جنائی 

محيط، مردان بدون درنظرداشت موقف متفاوت اجتماعی و اقتصادی شان خودرا مساوی احساس 
نه راتب سخنرانان و  سلسله م نهبرابری پنداشته ميشود زيراجرگه محلی يک گردهمائی . می کنند

. تصاميم در جرگه محلی اکثرأ در ظرف چندين روز اتخاذ می گردد. رئيس مجلس وجود دارد
 يک مشکل فراخوانده ميشود، هميشه اقارب طرفين حل وفصلکه برمبنای را جرگه محلی یميزبان

  .بدوش می گيرند  قريهدعوی ويا اعضای بانفوذ خيل
  

 بشکل منصفانه انجام  دريک جرگهپريکړهخاطر نيل به يک پروسه توظيف مرکه چيان بهرگاه 
درصورتيکه يکی از جوانب . روش طرفين مناقشه تاثيرات احيائی و الزامی بجا می گذارد  بريابد،

.  را منصفانه ندانند، ممکن است اين فيصله رد شودپريکړهذيدخل، بويژه طرفين دعوی 
ود، يعنی نرخ نادرست بکارگرفته شده وآن بدين  ياد می شکوږنرخ دراينصورت اين فيصله بنام 

معنی است که يا نرخ معمول تفسير وتعبير نادرست شده است و يا مرکه چيان رشوت ستانی يا 
  .واسطه بازی کرده اند
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در چنين حالت، طرف ناراضی بايد حمايت قريه را کسب نمايد تا بتواند به يک جرگه ديگر طالب 
 بوده است، مرکه چيان شهرت و کوږنرخ م تائيد نمايد که فيصله قبلی هرگاه جرگه دو. مرافعه شود

عالوه برآن، آنها بايد به طرفين دعوی . ی را ازدست ميدهندنام و حق اشتراک درجرگه های بعد
 ولی حداعظم مانند جرگه قومی می تواند دوباره  نيز جرگه محلی.جبران خساره يا تاوان بپردازند

  .له جرگه سوم نهائی بوده وبايد عملی شودفيص. سه بار دايرگردد
  
 که برای کليه جوانب رضايت بخش باشد، پريکړهمرکه چيان در راه نيل به " صالحيت عنعنوی"

منابع عمده مشروعيت مرکه چيان درصفات شخصی آنها چون تقوی، . نقش اساسی را ايفا می کند
 انش قواعد جرگه و قوانين نافذهدينداری، سخاوت، نجابت، موقف اجتماعی، مهارت رهبری و د

شيوه های  اقناع استفاده کرده، روشمرکه چيان همچنان با مهارت خويش از .  نهفته استکشور
 متوجه ننگ و ناموس، عزت و وحدت خيل  کهخطریو هراس ازخداوند مهم چون يادآوری 

  .، به نتيجه قابل قبول ميرسندخواهد شد
  

د که برای طرف دعوی ن دارپريکړهی غيررسمی تطبيق جرگه های محلی ازخود ميکانيزم ها
باآنهم هرگاه يکی از طرفين بخواهد از . خيلی دشوار خواهد بود مخالف فيصله جرگه قدعلم نمايد

 مواج شوند، يعنی اينکه تمام قريه با آنها داد "لټر"فيصله جرگه پيروی نکند ممکن است با 
.  يعنی جرمانه بپردازند"ناغه"جای آن ممکن است دربرخی موارد ب. ومعالمه نمی داشته باشند

ی می ل با توسل به زور عم"ها یاربک" های جرگه توسط هفيصلدربرخی از مناطق افغانستان 
. اين مردان جوان ومجرد قريه يا قوم بوده که مسئوليت تطبيق تصاميم جرگه را بدوش دارند. شود

ود که خانه شخصی را که فيصله جرگه را دربرخی موارد، به آنها ممکن است صالحيت داده ش
درموارد ديگر، جرگه ممکن است . ، حريق نمايندبه تخلفکاری اش ادامه ميدهد نپذيرفته است و يا 

 متضرر به طرف به اقارب نزديک ،محکوم  يعنی طرف ،"پړ"حکم ازدواج يک زن را از سوی 
  .عنوان فيصله دعوی سفارش دهد

  
بازهم در ساحاتيکه ولی ه محلی اکنون خيلی به ندرت بمشاده ميرسد،  در جرگشيوه هاهرچند چنين 

واما مطالعات نشان می . جنگ ساالران و قوماندانان هنوز هم حکمروائی دارند مستولی می باشد
جای خويش به تدريج خود بوجودآورده اند دهد که جرگه ها و شوراهای راکه اين جنگ ساالران 

و صالحيت بزرگان گرامی قريه و قوم اعاده می گذارند  مستقل تر جرگه های محلی عنعنویرا به
دليل آن هم اينست که جنگ ساالران اعتبار و مشروعيت خويش را در ميان مردم محل . می شود

  .ازدست داده اند
  

 شود، زيرا قوانين ملی، تقبيحباوجود آن، برخی از عملکردهای جرگه و شورای عنعنوی بايد 
 نهاد جرگه محلی که ازلحاظ عنعنوی ٢١درسده . لی حقوق بشررا پامال می کنداسالمی و بين المل

درآن پدرساالری می باشد صرف زمانی می تواند به حيث يک نهاد متساوی الحقوق عمل نمايد که 
بخاطر . ازينرو، آنرا بايد در سطوح مختلف اصالح کرد. هم مرد و هم زن اشتراک داشته باشند

نائی خويش را کامال درعمل پياده نمايد بايد مستقل باشد و از نفوذ اينکه جرگه محلی توا
سرانجام، تمام فيصله های آن بايد با قوانين ملی و اصول . غيرمشروع جنگ ساالران نجات يابد
ی که جرگه قانون اساس تجربه لويه جرگه فوق العاده و لويه .اساسی حقوق بشر تطابق داشته باشد

وير يافتند نشان داده است که نهاد جرگه ظرفيت آنرا دارد که عنعنه را با اخيرأ در افغانستان تد
  .ارزشهای معاصر پيوند دهد
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  :سايت های انترنت
  
  

  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
http://www.aihrc.org.af/ 

  
  گلستان و ويلزحقوق بشر حقوقدانان انکميته 

http://www.barhumanrights.org.uk/ 
  

  وزات امور خارجه بريتانيا
http://www.fco.gov.uk 

  
  )قصر التيمر(اصول مشترک المنافع 

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/{ACC٩٢٧٠A-E٩٢٩-
٤AE٠-AEF٤-٩AAFEC٦٨٤٧٩C}_Latimer٪٢٠House٪٢٠Booklet٪٢٠١٣٠٥٠٤.pdf  

  
  عاهدات بين امللی حقوق بشرهسته ادارات اسناد و م

http://www.ohchr.org/english/law/index.htm 
  

   قانون بين المللی اخالق–انجمن بين المللی حقوقدانان 
http://www.ibanet.org/images/downloads/International_Ethics.pdf 

  
  



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

BAR HUMAN RIGHTS COMMITTEE OF 
ENGLAND AND WALES 

 
 
 

Training Manual 
on Rule of Law 

 
 
 

Afghanistan 
April 2006 

 
 
 




