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  صفحه ١

  سریزه
  

د دغه هيواد د قضايي وکيالنو د کانون د ) BHRC(قوقو کميټه د انګلستان او ويلز د بشر د ح
دا يوه خپلواکه اداره ده چي په ټوله نړۍ کې د وکيالنو او قاضيانود . نړيوالو بشري حقوقو څانګه ده

دا اداره همدا راز د منصفانه قضاوت په  حق پورې اړونده د . حقوقو د ساتنې سره سروکار لري
 د فعاليت ساحه له کميټيد . والو پيژندل شويو معيارونو نه دفاع کويقانون له حکم او له نړي

  .انګلستان نه هاخوا د نړۍ ټولو هيوادو ته غزيدلې ده
  

 کال کې ١٩٩١ د حقوقی وکيالنو د يوه ټولګې له خوا په د انګلستان او ويلز د بشر د حقوقو کميټه
 او يوه اجرائيوی کميټه لري چي په دا کميټه رئيس، د رئيس مرستيال،مالي سکرتر. جوړه شوېده

  : اساسي هدفونه داديکميټيد  . مياشت کی يو ځل غونډه کوي
  

د هغو وکيالنواو قاضيانو حمايه او ساتنه چی دخپل کار په ځای کی 
  ويرول شوي او زور زياتئ پرې شوئ

   د قانون د حکم او دبشري حقوقود  نړيوالو پيژندل شويو معيارونو ساتنه
اره کار کوي له هغو سازمانونو او افرادو سره چی  دبشرد حقوقولپ

  همکاري کول، هغوی ته مشوره ورکول او حمايت ورځنی کول 

دبشر د حقوقو او د بشری حقوقود قوانينو په باره کی د خلکود پوهی 
  کولاوعالقمندۍ د پاره کار

د انګلستان او ويلز د وکيالنو د کانون عمومي شورا ته دبشر د حقوقو په 
  اړوند موضوعاتو کی مشوره ورکول

  
  :هيدړکهمکاري سره سي .ار.اچ.د  بيکی الندينی اداری پروژه په دی 

  
  ) AIHRC(  کميسيون خپلواک   د افغانستان د بشر د حقوقو

ر اساس او د د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک  کميسيون د بن د موافقو او د پاريس د اصولو پ
ال د جون د مياشتی  په شپږمه د افغانستان د موقتي  ک٢٠٠٣ بشري حقوقود خوندي ساتلو لپاره د

 د بشر د حقوقو يوملي سازمان دئ چې د دا کميسيون. اداری په چوکاټ کې جوړ شوئ دئ
  . ماده کې په رسميت پيژندل شوئ٥٨افغانستان د اساسي قانون په 

  
  :په مادي مرسته جوړه شويدهاری  د الندينی اد دا پروژه

  
 (FCO) هد انګلستان د بهرنېو او کامنويلټ هيوادو ادار

په بهرکې د دې هيوادله ګټونه ساتنه کوي او له نړيالو   ادارهچارود انګلستان د بهرنېو او کامنويلټ 
هيوادو  له نورودا اداره. سازمانونو سره د يوې غښتلې نړيوالې ټولنې په جوړولو کې مرسته کوې

  .او بين المللې ټولنو سره د اړيکو د ساتلو مسئوليت په غاړه لري
  
  

  منير، احمد:  ژباړونکي
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  صفحه ٢

  
  

  په نړيوالو او کورنيو قوانينو کی حقوق: لمړئ فصـــل
  
  
  

  دبشر د حقوقو نړيوال قانون) الف
  
  
  د بشر د حقوقو قانون او ملګري ملتونه:سريزه. ١

واو تر حکومت الندی خلکوتر منځ اړيکو سره سراووکار دبشردحقوقو قانون د حکومت کوونک
د لويديزو هيوادو سياسي نظريات او ارزښتونه او  همداراز هغه قانوني اصول او سياسي . لري

فرضيي چي د فرانسې او امريکا د انقالبونو راپدي خوا را منځته شوي د بشر د حقوقو دنړيوال 
ه او اصول د نورو هيوادو په تاريخ کي هم په ګوته ددي قانون ارزښتون. قانون اساسات جوړوي 

  .١.کيداي شي

قانون ديوه نړيوال قانوني نظام په توګه د   حقوقو تر دوهمې نړيوالې جګړې وروسته دبشرد
  هيوادو ٥١  کال داکتوبرپه څلورويشتمه  نيټه ١٩٤٥د .  ملګروملتونو په چوکات کې رامنځته شو

ين المللي همکارۍ له الرې سوله وساتي او د ملګرو ملتو موسسه ژمنه وکړه چې د ګډ امنيت او ب
 ته ١٩١نن د نړۍ نږدې تول هيوادونه د ملګروملتونو غړي دي چې شمير يې . ېې جوړه کړه

  .رسيږي
 کال د ملګرو ملتونود منشور ١٩٤٥د ملګروملتونوغړيتوب ته دمنلو په وخت کې هردولت د

يو نړيوال تړون دي چې د بين المللې روابطو اساسي  وردا منش. دمسئوليتونو د منلوژمنه کوي
  . اصول يې په ګوته کړي دي

  :د ملګرو ملتونود منشورپه لمړۍ ماده کې راغلي دي
  :د ملګرو ملتونواهداف دادي چي"

  نړيواله سوله اوامنيت وساتي؛ -١
   د ملتونو تر منځ دوستانه اړيکي رامنځته کړي؛-٢
   او د بشر د حقوقو ددرناوي په الره کې همکاري وکړي؛ او د نړيوالو کړکيچونو د حل-٣
 ٢." د ملتونو د فعاليتونو د هماهنګۍ مرکز وي-٤

 
بايد بې له نژادي،جنسي،ژبنيو " ماده کې راغلي چي ملګري ملتونه ٥٥د ملګرو ملتونو د منشور په 

ه ناوي ته او مذهبي تبعيضونو څخه د بشرحقوق او اساسي آزادۍ رعايت کړي او د هغوی در
ټول غړي هيوادونه ځان مګلف بولي چې په ځانګړي "  ماده کې ٥٦همدا رازپه ". پراختيا ورکړي

                                                 
و آستون، پ، د بشر بين المللی حقوق په متن کی ، سياست قوانين او . ج. ستاينر، ح: دلته مراجعه وکړۍ  ١

   کال٢٠٠٠،د آکسفورد د پوهنتون مطبعه ، دوهم چاپ ، آکسفورد. ياتاخالق
 /http://www.un.org/aboutun/charter: دلته مراجعه وکړۍ  ٢
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  صفحه ٣

مادې د اهدافودعملي کولولپاره همکاري ٥٥اويا ډله ايزه توګه د ملګروملتونو د موسسې سره د 
  ."وکړي

  
يب سره په تصو)  UDHR( کال د بشر د حقوقو د عمومي اعالمېې ١٩٤٨ مادي د ٥٦ او ٥٥

د بشر د حقوقو د عمومي اعالمېې پر متن باندې د بيالبيلو هيوادو نماينده ګانو . النورې غني شوې
 کالو پورې د عربي او اسالمي ١٩٦٦ څخه تر ١٩٤٦د ملګرو ملتونوپه اسنادوکې له . کارکړئ

  .هيوادونود ډيپلوماتانوهڅې ثبت شوې دي
  

څواړخيزه موافقې السليک کړي په کومو کې چې د ملګروملتونو له الرې د نړۍ هيوادو ډيرې 
ملګروملتونود نړيوالو .هڅه شوې نړۍالسوکاله،المصئونه،د عدالت او الزياتوامکاناتوځای وي

  .قوانينو يوه بامفهومه مجموعه جوړه کړېده چې يوله هغو څخه د بشري حقوقو قانون دی
  

)i( تـړونــونه 
 
نشورونو او پروتوکولونوکي راغلي او دبشري حقوقومعيارونه په تړونونو،ميثاقونو،م •

 ..کوموهيوادو چي هغه يي السليک کړي د هغو دمنلو او عملي کولو مسئولېت لري
 .ددولتونود تصويب يا راتيفيکيشن لپاره خالص دي)الندې وګورۍ(تړونونه •
. راتيفيکيشن هغه بين المللي سند دئ په کوم کي چې يو دولت د يوه تړون د منلواعالم کوي •

فيکيشن يوه دولت ته الزم وخت ورکوي تر څوپه ملي سويه يو تړون ومنل شي اود راتي
 .هيواد قوانين په کورنۍ برخه کې ددې تړون د عملي کولو لپاره مساعد شي

د ريزرفيشن پروسه ريزرف کونکي هيوادته دا اجازه ورکوي چې دتړون ځينې برخې  •
ريزرفيشن د تړون د . تغير ورکړيکمې او يا د هغو قانوني ارزښت ته په خپل هيوادکي 

امضأ، راتيفيکيشن، منلو او تصويبولو په وخت کې پيشنهاد کيدائ شي خو په دې شرط 
برسيره پر دې په ځينو تړونونو  .چې هغه د تړون د اساسي هدف سره په تضاد کې نه وي

 ٣.کې ريزرفيشن منع دئ او يا هم داچې ځينې محدودو ريزرفيشنونو ته اجازه وي
  
)ii( تړونه معياراتبي  
  
د بشري حقوقو ډير معيارات په تړونونو کې نه بلکه په غيراجباري بين المللي اسنادو لکه  •

 .اعالميو، اصولو او اليحو کې ذکر شوي دي
ترټولو مهمه يي د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عمومي اعالميه ده چې په ډيرو  تړونونو،  •

 . قوانينو کي ئې انعکاس موندلئ دئبي تړونه اسنادو او د هيوادونوپه اساسي
بې تړونه معيارات د تړونونو په اندازه قانوني قدرت نه لري خو سره له دې هم د يوه  •

ځواک په توګه ئې د هيوادونو تر منځ په خبرواترو کي مراعات کيږي او د ملګرو ملتونو 
 .عمومي اسامبلې هغه منلي دي

                                                 
کال دويانا کنوانسيون د نړيوالوتړونونو په باب يو با اعتباره تړون دي چې ١٩٦٩دتړونونو د قانون په هکله د  ٣

: د پوره متن لپاره دا ساېت وګورۍ. العملونه ئې ټاکلې دېد تړونونو د تصويب،تفسير او قانونيت طرز
pdf.١_١_١٩٦٩/conventions/english/instruments/texts/ilc/org.un.untreaty://http 
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  صفحه ٤

ه خوا د بين المللي حقوقو د اساسي او منل دبشري حقوقو ځيني معيارات د ډيرو هيوادول •
 .شويو اصولو په څير شميرل کيږي

  
)iii( خاص رپوټچي 

  
د بشري حقوقو اواساسي آزاديو د سرغړونې په اړوند د معلومات ورکولو مسئوليت د  •

 .خاص رپوټچې په برخه دې
خاص رپوټچي د بشري حقوقو د کمسيون د رئيس له خوا د پنځو سيمه ايزو ډلو سره تر  •

 .شورې وروسته ګمارل کيږيم
مشوره او په ډاګه  څارنه، د خاص رپوټچي دندې له بشري حقوقو څخه د سرغړونوپلټنه، •

 .کول دي
خاص رپوټچيان د خپلو دندو د تر سره کولولپاره سيمو ته سفر کوي اودبشرد حقوقو  •

 .کميسيون ته رپوټ ورکوي
  
  
  د بشرد حقوقو قانوني وسيلې:ملګري ملتونه -٢
  

او د ) ICCPR(،دملکي اوسياسي حقوقونړيوال تړون ) UDHR(حقوقو عمومي اعالميه دبشرد 
هغه درې لويي قانوني وسيلې دي ) ICESCR(اقتصادي، ټولنيزو اوکلتوري حقوقو نړيوال تړون 

  .په نامه مشهوردئ (International Bill of Rights)" حقوقود نړيوال قانون"چې د 
  

ډلود حقوقود ترپښوالندې کولو سره سراوکارلري  شته چې د ځانګړوځينې نورې قانوني وسيلې هم 
، د ربړونې )CERD(د هرډول نژادي تبعيض د له منځه وړلونړيوال تړون: اوهغه دادي

، د ښځو پرضد د هرډول )CAT(اونورو ظالمانه اوغيرانساني چلند او جزا پرضد تړون)تعذيب(
دا دبشرد حقوقو ) CRC(انو د حقوققو تړوناو دماشوم) CEDAW(تبعيض دله منځه وړلو تړون 

 .له هغومهمو نړيوالوتړونونو څخه دي چې افغانستان السليک کړي اومنلي دي
  
)i(  کال دبشر د حقوقو عمومي اعالميه ١٩٤٨د 
  

 کال کې د ملګروملتونود عمومي اسامبلې له خوا ١٩٤٨ چي په ٤دبشر د حقوقو عمومي اعالميه
انوني مسئولېتونه نه ږدي ، اما هغه هدفونه تعينوي چې هغوی ته د اعالن شوې پر دولتونو باندې ق

ددې اعالميې ډيرې برخې د زياتو هيوادو له خوا د نړيوال .  رسيدو لپاره بايد دولتونه کاروکړي
  .جاري قانو ن په توګه منل شوېدي

  
دي او مليت دې اعالميې د ښځواو نارينه و اساسي حقوق اوآزادۍ تعين کړې دي لکه د ژوند، آزاا

حق، د قکري، شعوري او مذهبي آزادۍ حق،  د زده کړې او کار حق،  د ډوډۍ او کور حق، په 

                                                 
 http://www.un.org/Overview/rights.html :پوره متن دلته وګورۍ   ٤
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  صفحه ٥

سياسي او نورو نظرياتو، ملي او  مذهب، دولتي چاروکې د برخه اخيستنې حق او د نژاد، رنګ،
  .ټولنيزې منشأ، ملکيت، زيږدنې او نورو حاالتو د تبعيض نه د خونديتوب حق

  
 کال د اساسي قانون په اوومه ماده کې د بشر د حقوقو عمومي ٢٠٠٤ خپل افغانستان د •

اعالميه په رسمييت پيژني او ژمنه ئې کړې چې ددې اعالميې او نورو ټولو هغونړيوالو 
 .تړونونو رعايت وکړي کوم چې افغانستان السليک کړي دي

  
  
)ii(  کال د ملکي او سياسي حقوقونړيوال تړون ١٩٦٦د  
  

راغلي چې ټول ولسونه د ځانواکمنۍ حق لري او دا په دې معنا چې  ٥مړۍ ماده کېددې تړون په لو
خلک کولئ شې خپل سياسي دريځ وټاکي او د خپل اقتصادي، ټولنيز او کلتوري پرمختګ آزادي 

  .په دې ماده کې دا هم راغلي دي چې دولتونه د ځانواکمنۍ د حق د تأمينولو مسئوليت لري.لري
  

مادې پر دولتونوباندې د ملکي اوسياسي حقوقو د نړيوال تړون د محتوياتو د  ٥ـ٢د دوهمې برخې 
له دې تړون څخه د . بې قيد او شرطه منلو او ځينو نورو ملحوظاتو د عملي کولومسئوليت ږدي

  .سرغړونوسره د سراوکار مؤثرې الرې چارې هم ذکرشوېدي
  

ږد  لست راغلئ چې السليک  مادو کې د ملکي او سياسي حقوقو او٢٧ـ ٦ددريمې برخې په 
  .کوونکې هيوادونه يې بايد ساتنه وکړي

  
سليک المادې د ملګروملتونو د بشرد حقوقود کميټې جوړول تائېدوي او د ٤٥ـ٢٨د څلورمې برخې 

  .رې چارې ښئيالکړوهيوادو له خواد ملکي او سياسي حقوقو د تأمينولواو عملي کولو 
  

  .ړي  خپلخوښې پروتوکول کې زياتې شوې ديکال په لوم١٩٦٦رې چارې دال عملي کولو د
سليک  کوونکوهيوادو له خوا داعدام د سزا د الکال په دوهم خپلخوښې پروتوکول کې د ١٩٨٩د 

سليک کوونکو هيوادو ژمنه کړيده چې ددوی په دولتي ساحه کې به ال. ليرې کولوفيصله شوې ده
  .ه به ضروري ګامونه پورته کويهيڅوک نه اعداميږي او د اعدام د سزا د له منځه وړلو لپار

  
سليک المه د ملکي او سياسي حقوقونړيوال تړون ٢٤ کال د اپريل په ١٩٨٣افغانستان د  •

  ٦.کړ
  .سليک کړئالافغانستان ددې تړون لومړئ او يا دوهم پروتوکول نه دئ  •
  
  

                                                 
 http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm:  پوره متن دلته وګورۍ ٥
 http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm :په اړوند د افغانستان اعالمېه دلته وګورۍ د تړون ٦
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  صفحه ٦

)iii(  ٧کال د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقوقو تړون ١٩٦٦د 
  

سونو د ځانواکمنۍ په باره کې ده د ملکي اوسياسي حقوقو دنړيوال  ددې تړون لومړۍ ماده چې د ول
سليک التړون د لومړۍ مادې سره يو رنګه ده؛ تر دې پرته په دې تړون کې نور حقوق اود 

  .کوونکو هيوادو مسئوليتونه توپير لري
  

نووجائب مادو کې د اقتصادي،ټولنيزو او کلتوري حقوقو په اړوند د دولتو ٥ـ  ٢ د دوهمې برخې په
ره کې له توپيره پرته ګامونه پورته شي اوله انفرادي الټاکل شوي ترڅو ددې حقوقو د پلي کوکو په 

ددريمې  .او بين المللي مرستو او همکاريو سره له کورنيو منابعو څخه اعظمي ګټه اوچته شي
ئ کوم  مادو کې د هغو اقتصادي، ټولنيزو اوکلتوري حقوقو پراخ لست خپور شو١٥ـ ٦برخې په 
  .سليک کوونکو هيوادوله خوا خوندي وساتل شيالچې بايد د 

  
 مادې ګډون کوونکي هيوادونه دې ته هڅوي چې په دوراني دود د ٢٥ـ ١٦د څلورمې برخې 

د . اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقوقو شوراته د تړون د عملي کولو په باب رپوټ ورکړي
  .  د   تړون د عملي کيدو څارنه کوي)ICESCR (داقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقوقو کميټه 

  
  ٨. سليک کړالمه  ٢٤کال د اپريل په  ١٩٨٣ تړون د غهافغانستان د

 
 
)iv(  ٩کال د ټولونژادي توپيرونو د له منځه وړلونړيوال تړون ١٩٦٥د 
  
دولتونو له خوا د افرادو،ډلو او يا سازمانونو پر ضد د تبعيض مخنيوئ کوي او له د  تړون غهد

  .ونو څخه غوښتنه کوي چې عامه موسسې او ادارې دې هم همدا شان چلندغوره کړيدولت
  

د نژادي توپير د له منځه وړلو کميټه د ګډون کوونکو هيوادو له خوا ددې تړون د عملي کولو 
  .څارنه کوي

  
 ١٠.سليک کړ ال٥ کال د آګست په ١٩٨٣افغانستان د نژادي توپير د له منځه وړلو تړون د 

 
 
)v(  ال د ربړونېک ١٩٨٤د)او نورو ظالمانه،غير انساني او تحقيرکونکو مجازاتو) تعذيب 

 پرضد تړون
  

تعذ يب د نړيوال قانون له خوا ډير سخت غندل شوئ او د بشر له حقوقوڅخه يوه جدي سرغړونه 
  تعذ يب) CAT (.١١کې د هيچا لپاره استثنا  نشته) CAT(ون د تعذ يب پر ضد  تړ. بلل کيږي

                                                 
   http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm:یپوره متن دلته وګور  ٧
 http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm: یپوره متن دلته وګور ٨
  http://www.ohchr.org/english/law/cerd.htm :یپوره متن دلته وګور  ٩
 :ددي قانون په هکله د افغانستان اعالمېه دلته وګورۍ  ١٠

http://www.ohchr.org/english/countires/ratification/٢.htm  
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  صفحه ٧

غوښتي ئې دي چې دولتونه بايد په خپلو قوانينوکې هغه غيرقانوني اعالن کړي او تعريف کړې ، 
  .دائې هم په ډاګه کړې چې په هيڅ ډول استثنائي حالت کې د تعذ يب  لپاره  برائت نشته

  
  .د تعذ يب پر ضد کميټه د ګډون کونکو هيوادو له خوا ددې تړون د عملي کيدو څارنه کوي

  
 ١٢. سليک کړئ دئالټي تړون . آی.مه د سي ٢٦د جون په کال  ١٩٨٧افغانستان د 

 
 

)vi(  ١٣ د ښځوپر ضد د ټولو تبعيضونو د له منځه وړلو تړونکال ١٩٧٩د 
  

د ښځو لپاره په نړيواله کچه منل شوي  د ښځوپر ضد د ټولو تبعيضونو  د له منځه وړلو تړون
دغه .  تضمين شوي دېحقوق تعين کړيدي چې په هغو ګې د ښځو او نارېنو لپاره  مساوي  حقوق

تړون د ښځو پرضد د هرډول تبعيض نه مخنيوئ کوي او داسې اقدامات ېې پيشنهاد کړي چې د 
  .کومو عملي کول به د نړۍ په هر ګوټ کي د ښځو حقوق تأمين کړي

  
  .تړون د عملي کيدو څارنه کويدغه د ښځوپر ضد د تبعيض د له منځه وړلوکميټه د 

  
  ١٤.سليک کړال تړون غهرچ په پنځمه نيټه د کال دما ٢٠٠٣افغانستان د 

  
  
)vii(  ١٥ کال د ماشوم د حقوقو تړون١٩٨٩د 

  
  د ماشومانو د حقوقو ټول اړخونه په ځانکې رانغښتي له هغې جملې څخه 

تړون دې ته هم ګوته نيولې چې د ېوه . د ماشومانو ملکي،سياسي،اقتصادي،ټولنيز او کلتوري حقوق
  .نولو څخه نشي جال کيدلئحق تأمينول د نورو حقوقو له تأمي

  
  . تړون د عملي کيدو ځارونه کويدغهدماشومانو د حقوقو کميټه د دولتونو له خوا د 

  
  ١٦ .سي تړون السليک کړئ دئ.آر.مه د سي ٢٧کال د اپريل په  ١٩٩٤افغانستان د 

 
 
  

                                                                                                                                                  
  http://www.ohchr.org/english/law/cat.htm:ته وګورۍپوره متن دل  ١١
: دتعذيب پر ضد تړون په باب د افغانستان اعالمېه دلته وګورۍ  ١٢

http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/٩.htm  
  http://www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm: پوره متن دلته وګورۍ  ١٣
.  دتبعيض د له منځه وړلو د تړون په باب تراوسه کومه اعالميه نده صادره کړېافغانستان د ښځو پر ضد  ١٤
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  http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm: پوره متن دلته وګورۍ  ١٥
  :ميه دلته وګورۍسي په باب د افغانستان اعال.آر.د سي  ١٦
 htm.١١/ratification/countries/english/org.ohchr.www://http  
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  صفحه ٨

  رې چارېالد نــړيــوالــو حقــوقو  د عملي کولــو ) ب
  
  سريزه. ١
  

بشر د حقوقو په اړوند د هر تړون  د عملي کيدو د څارنې لپاره د ماهرانو يوه د ملګرو ملتونو د 
دا کميټې د هغو تړونونو د پريکړو له مخې جوړې شوي د کومو چې . جال کميټه جوړه شوې ده

دا کميټې د تړونونو دشرايطوسره سم ګڼې دندې تر سره کوي چې ځينې ئې . دوی څارنه کوي
  :دادي

  
 دو د رپوټ څيړنهد ګډون کونکو هيوا •
 د ځانګړو شکايتونو او ليکونو څيړنه •
 د هيوادونو تر منځ د شکايتونو څيړنه •
 د عمومي تبصرو خپرول •

  
دا . ټولې کميټې عمومي تبصرې يا پيشنهادونه صادروي چې د اړونده تړون با صالحېته تفسير دی

ولو حاالتو کې د دولتي په ټ.کميټې حقوقي ارګانونه ندي ، يوازې کيدای شي نيمه قضائي وګڼل شي
رپوټونوپه هکله نتيجه اخيستنې ، دځانګړو  شکايتونوپه  هکله  نظريات  او همدا راز عمومي 
تبصرې او پيشنهادونه چې د بيالبيلو کميټو له خوا وړاندې کيږي اجباري نه دي او پيشنهادي بڼه 

چې د قضائي محاکموله خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سيستم يو ماليمه قانون دئ ځکه . لري
په مستقيمه توګه نه جاري کيږي خو سره له دې هم پر نړيوالو اړيکو او بين المللي حقوقو باندې 

  .اغيزه لري
  

. کميټو ته د رپوټ ورکولو يوه بله الره هم شته چې هغه د انجيو ګانو او نورو له خواتر سره کيږي
هغو کي له دولت نه جال ډلې کولئ شي دولتي رپوټ دا اړخيز رپوټونه يوه مؤثره وسيله ده چي په 

د رپوټ ورکولوددې ميکانيزم له مخې  دولتونه ځان د خپلو . وغندي اوېا پکي کوم څه زيات کړي
خلکو او ملګرو ملتونو په وړاندې مسئول ګڼي نو ځکه هم دا رپوټونه د دولتي رپوټونو  په شان با 

ګانو ددولتي رپوټونو تر څنګ اړخيز رپوټونه وړاندې کړي د بيالبيلو هيوادونو انجيو . ارزښته دي
  .دي

  
  د بشر د حقوقو اورګانونه:ملګري ملتونه. ٢
  
)i( د بشر د حقوقو کميټه 

  
د بشر د حقوقو کميټه د ګډون کونکو هيوادو له خوا د ملکي او سياسي حقوقو د تړون عملي کول دا 

  :ډول څاري
  مه ماده٤٠ –رپوټونه وړاندې کول  •
  مه ماده٤٣ – مه ٤١– نو تر منځ شکا يتونهد دولتو •
 ځانګړي شکايتونه ــ لومړئ خپلخوښې پروتوکول •
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  صفحه ٩

)ii( د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقوقو کميټه 
  

عملي کول دا د تړون خوا   له هيوادو  ګډون کونکود او کلتوري حقوقو کميټه د اقتصادي، ټولنيزو
  ډول څاري

  
  مه ماده١٦–رپوټونه وړاندې کول •
 ګړي شکايتونه ــد  لومړي خپلخوښې پروتوکول مسودهځان •

  
په اوسني وخت کې دا کميټه نشي کولئ ځانګړي شکايتونه و څيړي، مګر د يوه خپلخوښي 

  .ندې دهالپروتوکول مسوده تر کار 
  

)iii( د له منځه وړلو کميټهتبعيض د نژادي  
  

 عملي ړون د ت) CERD(د   ګډون کونکو هيوادو له خواد د له منځه وړلو کميټه تبعيضد نژادي 
  :کول دا ډول څاري

  
  مه ماده٩ –رپوټونه وړاندې کول  •
  مه ماده١٣ – مه١١ ماده های –د دولتونو تر منځ شکا يتونه  •
 مه ماده١٤ ځانګړي شکايتونه ــ د  لومړئ خپلخوښې پروتوکول •
 وختي خبر دارئ او عاجل طرزالعملونه •

  
تد بيرونه دي چې موخه يي له روان حالت څخه وختي خبر دارئ او عاجل طرزالعملونه وقائوي 

کړکيچ ته د ښوئيدو مخنيوئ اوله تړون څخه د جدي سرغړونې د محدودولو او يا مخنيوي لپاره د  
  .بيړنيو اقداماتو نيول دي

  
)iv( د تعذ يب پر ضد کميټه 

  
عملي کول دا ډول   د تړون) CAT(  د ګډون کونکو هيوادو له خواد د تعذ يب پر ضد کميټه

  :اريڅ
  

  مه ماده١٩– رپوټونه وړاندې کول •
 مه ماده٣٠ د دولتونو تر منځ شکا يتونه ــ  د خپلخوښې پروتوکول •
 مه ماده٢٢ ځانګړي شکايتونه ــ د خپلخوښې پروتوکول •
  مه ماده٢٠ –بيړنۍ پلټنې •
 .سليک کولو لپاره خالص دئال او د ئکال کي منل شو ٢٠٠٢خپلخوښې پروتوکول ــ په  •

  
وتوکول به يوه فرعي کميټه جوړه کړي کومه به چې د ملي ادارو سره په همکاري د د خپلخوښي پر

  .هيواد دننه د زندانونو تفتيش کوي
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  صفحه ١٠

)v( تبعيض د له منځه وړلو کميټه د ښځو پر ضد د 
  

  :دا ډول څاري  عملي کولوند تړ) CEDAW( د ګډون کونکو هيوادو له خوادا کميټه د 
  

 ١٨ ماده –رپوټونه وړاندې کول  •
 ٢١ ماده – شنهادونهپي •
 ځانګړي شکايتونه ــ د خپلخوښې پروتوکول •
  د خپلخوښې پروتوکولپلټنه  ــ •

  
)vi(  کميټهد ماشوم د حقوقو 

  
  :دا ډول څاري  عملي کولد تړون د ماشوم ګډون کونکو هيوادو له خوادا کميټه د 

  
 مه ماده ٤٤ رپوټونه وړاندې کول ـ •

  
 

  
  څارونکي ارګانونهد بشر د حقوقو سيمه ايز تړونونه او ) ج
  
  سريزه. ١
  

د ملګرو ملتونو د بشر دحقوقو د تأمينولو پر ميکانيزمونو سر بيره په افريقا، امريکا او اروپا کې د 
په دې تړونونو کې خوندي شوي حقوق د بشر د . بشري حقوقو سيمه ايز تړونونه هم چلند لري

ه دې تړونونو څخه هر يوه خپلې ل. حقوقو د نړيوال قانون څخه نقل شوي او هغو ته ورته دي
ځانګړې  الرې چارې غوره کړي ترڅو په ملي محاکمو کي د بشري حقوقو خوندي ساتل تأمين 

 د حقوقو منشور افريقا د بشری او ولسونود : د بشرد حقوقودرې عمده سيمه ايز تړونونه دادي. شي
او د بشر د حقوقواو ) ACHR( ،د امريکا د لويې وچې د بشر د حقوقو تړون) افريقايي منشور(

  .)ECHR( اساسي آزاديو د ساتنې اروپايې تړون
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  صفحه ١١

  سيمه ايز تړونونه او څارونکي ارګانونه. ٢
  
)i( افريقا 

  
کال کې تصويب شوئ دئ او د افريقا د بشری او ولسونو د ١٩٦١ د افريقا منشور په  •

 .حقوقو د کميسيون له خوا ئې څارنه کيږي
افرادو او سازمانونو له خوا ليکونه چې د يوه دولت له دا کميسيون د دولتونو، ځانګړو  •

لوري په منشورکي پرخوندي شوو حقوقوباندي د تيري په هکله وي راټولوي او څيړي  
د . انجيوګاني او انفرادي کسان هم کولئ شي د کميسيون په وړاندي وينا وکړي. ېې

اړونده هيوادو  لپاره کميسيون وروستۍ پريکړې د پيشنهادونو  په  نامه ياديږي او د 
 .اجباري قانوني بڼه  نه لري

په منشورپورې اړونده پروتوکول د افريقا د بشراو ولسونو د حقوقو محکمه جوړه کړيده دا  •
او  محکمه ددې ځواک لري چې د ګډون کونکي هيواد  يا  په منشور پورې تړلي سازمان

 .ورتي نظريه صادره کړييا د بشر د حقوقو کوم بل افريقاېې اورګان په غوښتنه مش
  

)ii( امريکا 
  

کال کي تصويب شوئ دئ اود ١٩٦٩په  د امريکا د لويې وچې د بشر د حقوقو تړون •
 .امريکا د لويې وچې د بشردحقوقوکميسيون ته درپوټونواودوسيودڅيړلودنده سپاري

د امريکا د لويې وچې د بشردحقوقوکميسيون يو له هغو دوو سازمانونو څخه دئ چې د  •
دا کميسيون د بشر له حقوقو څخه  د سرغړونو . قوقو د خپرولو او ساتلو دنده  لريبشر د ح

تورونه  راټولوي، د امريکا د لوېې وچې محکمې ته دوسيې وړاندې کوې او  په قضاېې 
 .محاکمو کې د دې دوسيو د څيړلو په مهال حاضريږي

حيت لري او  د د امريکا د لويې وچې د بشر د حقوقومحکمه مشورتي او قضاوتي صال •
تړون د موادو له مخې هغه موارد څيړي په کومو کې چې پر يوه ګډون کونکي هيواد  د 

 .تړون له حقوقو څخه د سرغړونې تور لګيدلې وي
  

)iii( اروپا 
  

. کال کي تصويب شويدئ١٩٥٣ په  د بشر د حقوقواو اساسي آزاديو د ساتنې اروپايې تړون •
 . شوراکې د شامليدو شرط دئددې تړون منل يا راتيفيکيشن د اروپا په

دا . دې تړون د اروپا د بشردحقوقومحکمې ته دمواردودڅيړلوصالحيت ورکړئ دئ •
محکمه په تړون کې دګډون کوونکي دولت اويا انفرادي کسانوهغه شکايتونه اوري په 
 .کومو کې چې دوی په تړون کې د راغلو حقوقو څخه دسرغړونې د قرباني توب ادعا لري

مدا راز د وزيرانو د کميټې په غوښتنه د تړون او د هغه د پروتوکولونو د دا محکمه هک •
دولتونه ددي محکمې د .تفسير  په اړوند  د قانوني مسئلوپه باب مشورتي نظر ورکولئ شي

وروستي قضاوت په وړاندې مکلفيت لري ، خو دا قضاوت نه شي کولئ چې ملي پريکړې 
 .شڼډې او کورني قوانين لغوه کړي
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  صفحه ١٢

)iv( ي هيوادونو اتحاديه ربدع  
  

د دې . دعربي هيوادونواتحاد يېې ددغوهيوادونود بشردحقوقومنشور تصويب کړکال کي ١٩٩٤ په 
منشور څارونکئ ميکانيزم د بشر د حقوقو د ماهرانو يوه کميټه ده چې په دريو کالو کې  يو ځل د 

يفيکيشن ال تر اوسه د دې منشور رات. ګډون کونکو هيوادو له خوا وړاندې شوي رپوټونه څيړي
  .ندئ شوئ او په عربي سيمه کې د بشر د حقوقو کميسيون او محکمه فعاليت نه لري

  
)v( د اسالمي هيوادو د کنفرانس سازمان 

  
کال کې د بشرد حقوقو په باب د قاهرې اعالميه ١٩٩٠د اسالمي هيوادو د کنفرانس سازمان په 

   بشر د حقوقو يوازينۍ   سرچينه منل تصويب کړه چې په هغې کې د اسالمي  شرعيت قانون د
دا اعالميه د بشرد حقوقودعمومي اعالميې په هکله د يوه عکس العمل  او د هغې . شوې ده

  .داسالمي  همکار په توګه شميرل کيږي
  
  

  دافغانستان په اساسی قانون کی حقوق) د
  
  سريزه. ١
  

يلو اساسي قانونونو کې اساسي حقوق کال نه راپديخوا په بيالب١٩٢٣د ا فغانستان په تاريخ کې د 
د بن . د افغانستان د  نوي اساسي قانون لپاره د ملګرو ملتونو د بن پروسې  الره اواره کړه. شامل ؤ

کال پورې د يوه پراخه، څو مليتيز او د خلکو د پوره استازيتوب دولت د جوړولو ٢٠٠٤پروسې تر 
سي سياسي پروسو په هکله پريکړې شاملې دي د بن په  موافقوکې د اسا. اساسي چوکاټ غوره کړ

د اساسي :  او د هغو له مخې د دولت جوړولو د پروسې سره د مرستې کميسيونونه  وټاکل شول 
 قانون کميسيون، د بشر د حقوقو کميسيون، د ملکي خدمتونو کميسيون او د قضايي اصالحاتو

  ١٧.کميسيون
  

کسانو په  ٩په مياشت کې د  کل د  اکتوبر ٢٠٠٢د اساسي قانون د مسودې د جوړولو کميسيون د 
ددې کميسيون دنده دا وه . ترکيب چې د جمهور رئيس له خوا ټاکل شوي ؤ په خپل کار پيل وکړ

پورې د قانون مسوده جوړه او جمهور رئيس ته يي  ٣١کال د مارچ د مياشتې تر  ٢٠٠٣چې د 
ر بنياد يوازې د افغانانو له خوا جوړه کل د اساسي قانون پ ١٩٦٤دا مسوده بايد د . وړاندې کړي
کال په اپريل کې دا کميسيون د اساسي قانون د بررسۍ په کميسيون بدل شو  ٢٠٠٣ د. شوې وای

  . غړي يي درلودل٣٥چې 
  

                                                 
 Wardak, Ali, ‘Building a post-justice system in Afghanistan’ in Crime, Law and:دا مأخذوګورۍ  ١٧

Social Change ٤١, pp.٢٠٠٤ ,٣٤١-٣١٩  
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  صفحه ١٣

   کال اساسی قانون  ٢٠٠٤د . ٢
  

 مه نيټه د جمهور رئيس حامد کرزي ٢٦ کال د جنورۍ په ٢٠٠٤د افغانستان نوئ اساسي قانون د 
نوئ اساسي قانون د اسالم ، دموکراسۍ او بشري حقوقو پر بنسټ . له خوا السليک او اعالن شو

 .والړ او دولت ته دا دنده سپاري چې د بشر د حقوقو دره ناوئ وکړي
 

  :د قانون په اوومه ماده کې د  نړيوالو حقوقو په باب داسې راغلي
اهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې د  بين الدول د مع دولت د ملګرو ملتونو د منشور،"  )١(

  ."افغانستان د هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالېي اعالميې رعايت کوي
 

د (" د نوي اساسي قانون په دوهم فصل کې د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره اساسي حقوق شامل دي
 آزادۍ، ساوات، ژوند،په دې فصل کې د م).  مې مادې٥٩ ـ ٢٢" اتباعو اساسي حقوق او وجايب

د انتخاباتو ، زده کړې، کار، د اجباري کار منع او  د ذمې برائت، د تعذ يب منع، بشري کرامت،
  .کورنۍ حقوق شامل دي

  
 مادې له مخې د افغانستان د بشرد حقوقو خپلواک کميسيون جوړشوئ تر څو په ٥٨د اساسي قانون 

دا ماده هر چاته اجازه ورکوي چې .  مالتړ وکړيافغانستان کې د بشر د حقوقو د رعايت څارنه او
کميسيون کوالی شي د . د خپلو اساسي حقوقو د نقض په باره کې  کميسيون ته شکايت وکړي

افرادو  د اساسي حقوقو د نقض موارد قانوني مربوطو څانګو ته راجع کړي او د هغوی له حقوقو 
  .څخه په دفاع کی مرسته وکړي

  



BHRC  - ٢٠٠٦افغانستان اپريل    دقانون د حاکميت په باره کی روزنليک  

  صفحه ١٤

  
  

  نی سيستمونو کی تضـادونهپه قانو: دوهم فصل
  

  
  
  
   داساسی قانون مقایسوی اړخ–دحقوقودقانون الویت ) الف
  
   :سريزه. ١
  

اساسي قانون له دي سره چې مونږ څنګه خپل حکمروايان ټاکو، حساب ترې غواړو او معزول 
ن د اساسي قانو. کوو ئې او همدا راز د حکمروايانو په وړاندې د افرادو د حقوقو سره ارتباط لري
په اکثرو اساسي . هغو اصولو او قواعدو مجموعه ده چې د حکومت خصلت او صالحيت ټاکي

او همدا  قوانينوکې د دولتي جوړښتونو او په خاص ډول د اجرائېه، مقننه او قضائيه قواؤ تر منځ
په ډيرو اساسي قوانينو کې هڅه . راز د دغو څانګو د داخلي ادارو تر منځ اړيکي تنظيم شويدي

له همدې . يده چې د دولت او افرادو ترمنځ اړيکي تعريف او د اتباعو پراخ حقوق تأمين شيشو
کبله اساسي قانون د بيالبيلو ډلو تر منځ قدرت ته د رسيدو لپاره د اختالفونو او د حکمروايانو او 

 يو له د يوه اساسي قانون حقوقي او سياسي اړخونه. افرادو تر منځ د اختالفونو سره سراوکار لري
  ١٨.بل سره ارتباط لري او دواړه د عدالت او انصاف د مفکوروغوښتونکي دي

  
ليکل شوئ اساسي قانون يو واحد سند دئ چې د دولت د ادارې اساسي اصول پکې شامل دي او په 

 کال له انقالب نه راپديخوا ١٧٨٩د فرانسې د. هيواد کې تر ټولو لوړ حقوقي مقام شميرل کيږي
دونو ليکل شوي اساسي قوانين تدوين کړي چې په ډيرو مواردو کې د يوې مهمې نږدې ټولو هيوا

بريتانيا له دې امر څخه مستثنی ده ځکه . پيښې لکه له استعمار څخه د خپلواکۍ اخيستلو نښانه ده
افغانستان، هند او پاکستان  د جنوبي آسيا د هغو هيوادو څخه دي  . چې ليکلې اساسي قانون نه لري

د افريقا، آسيا او منځني ختيځ په هيوادو کې تر استعماري واکمنۍ وروسته .  قوانين لريچې اساسي
دې هيوادونو د . د اساسي قانون او بين الدول حقوقو تر منځ اړيکي په ښکاره ډول څرګندې دي

  .بشر د حقوقو عمومي اعالميه په خپلو اساسي قوانينو کې تکرار کړې ده
  
  حاکميتد قانون . ٢
  

ت د محدود شوي حکومت په معنا ده چې د هغې له مخې د قانون حاکميت او د ځواکونو مشروطي
د قانون حاکميت پر هغو عمومي قواعدو . ويش د حکومت د کنترولولو او محدودولو وسيلې دي

د قانون حاکميت له قوانينو . ټينګار کوي د کومو رعايت چې په دولت او افرادو باندې يو شان دئ
 چې ځينو معينو اساسي ارزښتونو ته چې ددغو قوانينو له ماهيت څخه سرچينه څخه دا غواړي

  .اخلي د الرښودونکو قواعدو په توګه انعکاس ورکړي

                                                 
 :Alder, J., Constitutional and Administrative Law (Hampshire :)١٨(دا مأخذوګورۍ   ١٨

Palgrave Macmillan, ٢٠٠٥).  
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  صفحه ١٥

پر قضائېه ځواک ددې مسئوليت اعتبار شوې . د قانون حاکميت د قضا خپلواکتوب ته وده ورکوي
  .دئ چې په بيطرفه توګه د يوې ټولنې اساسي ارزښتونه وساتي

  
 قانون د  حاکميت يو خورا مهم اړخ دادئ چې هغه د قوانينو د بدلولو د صالحيت په شمول د د

د قانون حاکميت د اجرائيه قوې د خودسرانه اعمالو . حکومت ټول اختياري صالحيتونه محدودوي
  .مخنيوئ کوي، د عمومي او د اقليتونو د حقوقو ساتنه کوي او ټولنيز ثبات او لرليد ته وده ورکوي

  
  د ځواکونو ويش. ٣
  

د ځواکونو ويش د يوه دولت د اداره کولو موډل دې چې د هغه له مخې سياسي ځواک د اجرائيه، 
ددې موډل له  مخې هره څانګه ځان ته ځانګړئ او . مقننه او قضائيه قواوؤ تر منځ ويشل شوئ دئ

د کنترول شي تر څو خپلواک ځواک او د مسئوليت ساحه لري، خو بيا هم د حکومت هره څانګه باي
  .يو ځواک پر بل الس بري ونه لري

  
د ځواکونودويش د دکترين له مخې د حکومت اجرائيه قوه د قوانينود تطبيق اوعملي کولواود دولتي 

د پوليسو : اکثرأ د حکومت د اجرائيه قوې وظايف داوي .روزمره چارود پرمخ بيولومسئوليت لري
ون عملي کول، ددولت په نامه د مجرمينو عدلي تعقيب،ددولت د او زندانونو د ادارې له الرې د قان

بهرنيو اړيکو پرمخ بيول،د وسله والوځواکونوقومانده، د قاضيانواو ډيپلوماتانو په شمول د د دولتي 
کارکونکو تعينول، ددولتي مؤسسواوعامه خدماتو اداره کول او د اجرائيوي دساتيرو، مقررو او 

په ډيرو اساسي قوانينو کې دا راغلي چې ځينې . هم ورته وايي صادرولفرمانونو چې فرعي قوانين
  .اجرائېوي دندې بايد د مقننه قوې سره په ګډه تر سره شي

  
په پارلماني . مقننه ځواک ددولت يوه مباحثوي غونډه ده چې د قوانينو د تصويب صالحيت لري

حکومت په جمهوري سيستم کې د . سيستمونو کې مقننه قوه برتري لري او اجرائيوي قوه ټاکي
مقننه قوه قوانين تصويبوي او د بين الدول . مقننه قوه له اجرائيه قوې سره مساوي او خپلواکه وي

  .تړونونو د السليک او يا هم د جنګ د اعالن لپاره د هغې پريکړه حتمي ده
  

ل يو ميکانيزم قضائيه قوه د محکمو له سيستم څخه عبارت ده چې  عدالت تأمينوي او د النجود ح
د ځواکونودويش د . ددې سيستم مرکزي کړۍ  قاضيان، مفتيان او د محاکمو  رئيسان دي. دئ

  دکترين له مخې قضائيه قوه د حکومت هغه څانګه ده کومه چې د قانون د تفسير مسئوليت لري
  
  د اساسي قانون محکمې. ٤
  

 يا د عالي ديوان له خوا ساتل اساسي قانون اکثرأ د سترې محکمې، داساسي قانون د محکمې او
د . دا محکمې د اساسي قانون د اصولو او احکامو سره د نويو قوانينو د تطابق څارنه کوي. کيږي

د . سترې محکمې تر ټولو مهمه دنده داده چې په اساسي قانون کې د حقوقو او آزاديو ساتنه وکړي
 محکمې له خواد اساسي قانون يو داسې عمل يا حقوقي سند  دئ چې د" اساسي قانون نقضول"

  .بلل کيږي" غيرقانون اساسي"مخالف وبلل شي نو ځکه هم 
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.  د اساسي قانون محکمه وروستۍ قضائي مرجع ده او د دولت تر ټولو لوړ قضائي ارګان بلل کيږي
د اساسي قانون محکمې په ډيرو هيوادو کې د قضائي تجديدنظر او دبشر د حقوقو ددفاع ځواکمن 

دا . ه دي چې کوالی شي ملي قوانين د اساسي قانون د روحيې مخالف اعالن کړيارګانون
صالحيت په بيالبيلو هيوادو کې يو شان نه دی، خو سره له دې هم دا محکمه کولئ شي يو قانون 

له دې امله د اساسي قانون محکمه د بشر د حقوقو په ساتلو او د انساني . غير مرعی االجرا وګڼي
او آزادۍ د هغو دموکراتيکو ارزښتونو په تأمينولو کې مهم رول لري کوم چې د کرامت،مساوات 

  .بشر د حقوقو له نړيوال قانون څخه کورنيو حقوقي سيستمونو ته نقل شوي دي
  
  

  حقوقي پلوراليزم) ب
  
  سريزه. ١
  

بل حقوقي پلوراليزم په حقوقي سيستمونوکې هغه حالت ته وائي چيرې چې دوه يا څو قانونه يو له 
دا په دې معنا ده چې له يوې خوا دولتي قانون انفرادي چلند تنظيموي او له . سره ګډ عمل وکړي

بلې خوا دولت شخصي عرفونو او قوانينو ته په ځينو خاصو ټولنو  کې تر يوه معين حده پورې 
 دا ډول سيستمونه په خپلواکه توګه او اکثرأ يو له بل سره ګډ عمل کوي او په. اجازه ورکوي

  ١٩.معاصرو ټولنو کې چې بيالبيل قومي او مذهبي ترکيبونه لري په وضاحت سره ليدل کيدای شي
  

حقوقدانان دا وايي چې د معاصرو ټولنو قضائي سيستم د يوه واحد سيستم په توګه نشي تعريف 
دولت نشي کولئ ټول قوانين کنترول کړي ځکه چې د قانونی اصولوکلتوري او ټولنيز . کيدای

دا کلتوري دودونه له دولتي چارو نه جال وده او . تر بهرني کنترول الندې نشي راتالیاړخونه 
په قانوني پلوراليزم کې بيالبيل سيستمونه هم په هماهنګ ډول يو له بله سره ګډ . پرمختګ کوي

دا کلتوري توپيرونه په دغو دريو . عمل کوي او هم کله ناکله يو له بل سره په تضاد کې واقع شي
  .رسمي قوانين، غيررسمي قوانين او حقوقي بديهيات: و کې فعاليت کويسطح

  
  رسمي قوانين، غير رسمي قوانين او حقوقي بديهيات. ٢
  

 کيږي او اکثرأ د تورليک د قانون په نامه ع هيواد د قانوني مقاماتو له خوا وضد يو رسمي قوانين
ي قوانينو کې انعکاس پيدا کوي چې د نژادي، کلتوري او مذهبي رواجونه په هغو غيررسم. ياديږي

خو سره له دې هم دا قوانين په خپلواکه توګه عمل . دولت له خوا په څرګنده توګه ندي وضع شوي
  .کوي او حتی د دولتي رسمي قانون پر تدوين باندې هم اثر لري

  
مي که څه هم غيررسمي قوانين دمقاماتو له تصويب نه پرته عمل کوي اما د هغو خلکو د عمو

دا عمومي ګډ نظر چې ښائي شعوري او يا . ګډنظر له خوا چې هغوی يي منلي دي وضع شوي
  .غيرشعوري رعايت شي کولئ شي ددولت قانون بدل او يا لغوه کړي

  

                                                 
 :Menski, W. F., Comparative Law in a Global Context (Londonدا مأخذوګورۍ  ١٩

Platinum Publishing Limited, ٢٠٠٠).  
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حقوقي بديهيات تکميلي بڼه لري او د ارزښتونو د يوه داسې سيستم پر بنسټ والړ دي چې له يوه 
دا . ه ارتباط ولري لکه طبيعي عدالت، اخالق او مساواتخاص رسمي او يا غيررسمي قانون سر

بديهيات په خاص ډول له حقوقي دعواګانو سره تړاو لري او افراد دې ته هڅوي چې خپلې النجې 
  .په دوديزه توګه او له محکمې څخه د باندې حل او فصل  کړي

  
  

  په افغانستان کې حقوقي پلوراليزم) ج
  
  د قانون منابع: سريزه. ١
  

 عرفي قوانين دڅه هم په افغانستان کې د قانون رسمي منابع دولتي قانون او شريعيت دئ اما که 
  ٢٠. افغاني ټولنې د ټولنيز نظم په ساتلو کې رول لوبوي

  
 سنت )٢قرآن کريم، ) ١: د اسالمي قانون منابع دادي. شريعيت د الهی له هداياتو نه سرچينه اخلي

قياس ) ٤او ) د اسالمي عالمانو عمومي ګډ نظر(اجماع ) ٣، )د حضرت محمد احاديث او کردار(
په سني اسالم کې څلور . د شريعيت زياته برخه د قياس وروستۍ نتيجه ده). مقايسوي استدالل(

  .د افغانستان اکثريت خلک د حنفي مذهب پيروان دي. مذهبونه شته
  

 له قاعده وي دساتيرو لکه دولتي قوانين د حقوقي موازينويوه مجموعه ده چې رسمأ وضع شوی او
مذهب او د خودمختاره او نيمه خودمختاره اجتماعي ډلو د نورو رسم او رواجونو سره شباهت 

عرفي قوانين هغه رسم او رواجونه او دودونه دي چې د کلونو په ترڅ کې په يوه هيواد کې د . لري
اغذ پر مخ ندي ليکل شوي اما دا قوانين اکثرأ د ک. ټولنيز چلند د نورمونو په توګه منل شوي دي

  .کولئ شې په ټولنه اغيزه وکړي او ددولتي قوانينو پر تطبيق اثر واچوي
  
  د قوانينو تر منځ متقأبل عمل. ٢
  

دا قانون ليکل شوئ نه ؤ . په تاريخي لحاظ د افغانستان عدلي نظام د اسالمي قانون پر بنسټ والړ ؤ
ه ايډيولوژيک چوکاټ جوړ کړ کوم چې د افغاني عنعناتو اسالم هغ. او د قاضيانو له خوا عملي کيده
عرفي قوانين د جرګو او شوراګانو له خوا اداره کيدل چې د ټولنيز .په رڼا کې تعبير او تفسير شو

له همدې کبله په داسې حال کې چې قبيلوي او قومي . نظم په ساتلو کې ئې مهم رول لوبولئ دئ
م باندې سخته اغيزه کړی، د قانون تر ټولو لوړه منبع د نورو قوانينو د افغانستان په حقوقي سيست

  .اسالمي ټولنو په شان خدای پاک او پيغمبر ؤ
  

او تر يوڅه حده  )د حنفي تعبير له مخې(د شلمې پيړۍ په لمړي سر کې دولت د شريعيت قانون 
اسالمي . يښودعرفي قوانين سره راغونډ کړل او د افغانستان د حقوقي او عدلي سيستم بنسټ يي ک

په . د شريعيت تعبير او تفسير او په دولتي محکمو کې د قاضي مسئولېت: عالمانو دوه دندې لرلې
  .همدې دوره کې د افغانستان لومړئ اساسي قانون هم نافذ شو

                                                 
 : ,in ’ justice system in Afghanistan-Building a post‘Wardak, Ali)٢٠(ورۍ دا مأخذوګ  ٢٠

Crime, Law and Social Change ٤١, pp.٢٠٠٤ ,٣٤١-٣١٩  
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  د اساسي قانون الويت. ٣
  

، د بشري د نوي اساسي قانون مادې حکم کوي چې دولت د ټولنيز عدالت، انساني کرامت په ساتلو
حقوقوپه مالتړ، د ولسواکۍ په تحقق، د ملي وحدت په تأمين او د ټولو قومونو او قبايلو تر منځ د 

  .برابرۍ پر بنسټ ديوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی
  

  :په دريمه ماده کې راغلي
 مخالف  او احکامودمعتقداتو د اسالم د سپيڅلي دين ې چکوالیپه افغانستان کې هيڅ قانون نشي "

  ".وي
  

  :په پنځمه ماده کې راغلي
ملي واکمنۍ او ځمکنۍ  ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حکمونو تطبيق ، له استقالل ،"

  ".دولت له اساسي وظيفو څخه دي بشپړتيا څخه دفاع، د هيواد د امنيت او دفاعي قابليت تأمين د
  

کي په دې تعهد کې څرګنده دي چې دولت بايد د ملګرو د ملي او بين المللي قوانينو تر منځ اړي
سليک کړيو بين الدول معاهدو او الملتونو د منشور، د بشر د حقوقو د عمومي اعالميې او د ټولو 

  . ميثاقونو رعايت وکړي
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  دښځواوماشومانوحقوق:دریم فصل
  
  
  

  دښځودحقوقونړیوال قانون) الف
  
  ســريــــــزه. ١
  

ال قانون په رسميت پيژندلي چې ښځې بيله تبعيضه د نارينو سره مساوي د بشر د حقوقو نړيو
همدې قانون د بشر له حقوقو څخه په استفاده کې هر ډول تبعيض او توپير منع کړئ . حقوق لري

د ښځو لپاره د حقوقو مساوات د ملګرو ملتونو د منشور بنسټيز اصل دئ او د بشر د حقوقو . دئ
  ٢١.شري حقوقو باندې نور هم ټينګار کړئ دئنړيوال قانون د ښځو پر ب

  
خو سره له دې د نړۍ په بيالبيلو سيمو کې د ښځو پر ضد د تبعيض د نويو ډولونو په رامنځته کيدو 
. سره دا احساس شوه چې په نړيواله کچه د ښځو منل شوي حقوق په کافي اندازه ندي خوندي شوي

اپديخوا هڅه کړيده چې د ښځو د تبعيض پر ضد له خپل تأسيس څخه ر ٢٢ د ښځو د حاالتو کميسيون
عمومي تضمينونه تعريف او په هغو وسايلوکې يې ونغاړي کوم چې د ښځو په حقوقو پورې اړه 

ددي کميسيون د کارپه  نتيجه کې ځينې مهمې اعالميې او ميثاقونه صادر شول کوم چې د .لري
  .ښځو د بشري حقوقو ساتنه کوي

  
  : چې په خاص ډول د ښځو حقوقو ته متوجه دې دادي حقوقې وسيلېهغه نړيوالې

  
 کال پوري ٢٠٠٦تر ( کال د ښځو پر ضد دټولو تبعيضونو  د له منځه وړلو تړون١٩٧٩د  •

 .) هيوادونه١٨٢
 کال د ښځو پر ضد د دټولو تبعيضونود له منځه وړلود تړون د خپلخوښې ١٩٩٩د  •

 ) هيوادونه٧٧ کال پوري ٢٠٦تر (پروتوکول 
  
  ړون ت)CEDAW( کال د ١٩٧٩د . ٢
  

د ښځو پر ضد دټولو تبعيضونو  د له منځه  کال کې  د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ١٩٧٩په 
 ١٨٢ دا تړون چې  د.  چې ټول د ښځو پر ضد د تبعيض په باره کې دئ تدوين کړوړلو تړون

ي چې د ښځو پر هيوادو له خوا منل شوی دی پر ګډون کونکو هيوادو باندې دا حقوقي مسئوليت ږد
 سياسي، ضد تبعيض له منځه يوسي او هغوی ته دا موقع مساعده کړي چې له خپلو ملکي،

                                                 
 .Charlesworth, H. and Chinkin, C., The boundaries of international law:دا مأخذوګورۍ  ٢١

 A feminist analysis (Manchester: Manchester University Press, ٢٠٠٠)..  
د ښځو د حاالتو په باب کميسيون د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنسزې شورا  د يوه فعاله کميسيون په   ٢٢

توګه جوړ شو تر څوپه سياسي،اقتصادي،مدني،اجتماعي اود  ښوونې او روزنې برخو کې د ښځو د حقوقو 
  .په باب شورا ته رپوټونه او تجويزات وړاندې کړي
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دا تړون ډير . ټولنيزو او کلتوري حقوقو څخه په عامه او شخصي ژوند کې ګټه واخلي اقتصادي،
ر   کال دمارچ په پنځمه نيټه دا تړون السليک کړئ خو ت٢٠٠٣افغانستان د . ريزرفيشنونه لري

  .اوسه يې د هغه د محتوياتو په باب کومه اعالميه او يا ريزرفيشن نه دئ صادر کړئ
  

  :ددې تړون په لمړۍ ماده کې د ښځو پر ضد تبعيض داسې تعريف شوئ
  

هر ډول تجريد ،استثنا او يا محدوديت چې د جنس پر بنسټ وي او هدف يا تاثير ئې پر ښځو باندې 
سي،  اقتصادي،  ټولنيزو،  کلتوري، مدني او نورو ساحو کې د د هغوی له بشري حقوقو او په سيا

  .اساسي آزاديو له درلودلو، استفادې او په رسميت پيژندنې نه محرومول او بې برخي کول وي
  

دوهمې مادې هغو عدلي او نورو تدابيروته اشاره کړی کوم چې بايد د تړون د ګډون کونکو 
و پر ضد تبعيضونه له منځه والړ او د نارينو سره د هيوادونو  له خواو نيول شي تر څو د ښځ

  :له هغو تدابيرو څخه ځينی دادي. هغوی مساوات تأمين شي
  
په ملي اساسي قوانينو او نورو اړونده حقوقي اسنادو کې د ښځو او نارينودحقوقو د  •

  مساوات اصل شاملول؛ 
نوني وسيلو ايجادول او د له نارينو سره  د ښځو د مساوي حقوقو د خوندي ساتنې لپاره د قا •

هرډول تبعيضي  عمل په وړاندې له ښځو څخه د باصالحيته محکمو  او دولتي ادارو  په 
  مرسته  ساتنه کول؛

 د خاصو قوانينو د تصويبولو او د تحريمونو په شمول د نورو تدابيرو د نيولو په مرسته د •
 ښځو پر ضد د ټولو تبعيضونو منع کول؛ 

 تي ارګانونو له خوا د ښځو پر ضد د تبعيضي اعمالو مخنيوئ؛د عامه ادارو او دول •
  د افرادو، سازمانونو او موسسو له خوا د ښځو پر ضد د تبعيض له منځه وړل؛ •
د هغو جاري قوانينو، مقرراتو، دودونو او رواجونو له منځه وړل او يا  هغوی ته تغير  •

  ورکول په کومو کې چې د ښځو پر ضد تبعيض موجود وي؛
  . هغو جزائي پريکړو لغوه کول په  کومو کی چې د ښځوپر ضد تبعيض شوئ ويدټولو •
  

  .دريمه ماده په سياسي، ټولنيزو، اقتصادي او کلتوري ساحو کې تبعيض ته وقف ده
ونيسي کوم به " خاص مؤقتي تدابير"څلورمه ماده دا پيشنهاد کوي چې ګډون کونکي هيوادونه دې 

دا تدابير به يوازې تر هغو . ت ته د رسيدو پروسه ګړندۍ کړيچې د ښځو او نارينو ترمنځ مساوا
  .پورې جاري وي ترڅو د ښځولپاره د مساوي امکاناتو د برابرولو اهداف ترسره شي

  
پنځمه ماده له ګډون کونکو هيوادو څخه غواړي چې په ټولنيزو او کلتوري برخو کې بدلون 

  .ي لري له منځه الړه شيراولي تر څو دا مفکوره چې يو جنس پر بل جنس برتر
شپږمه ماده له دولتونو څخه تقاضا کوي چې د ښځو د قاچاق او جنسي او فحشأ استثمار د مخنيوي 

  .لپاره الزم اقدامات وکړي
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د تړون نورو مادو هغه ساحې په ګوته کړي په کومو کې چې دولتونه بايد د تبعيض د له منځه 
  :وړلو لپاره کار وکړي، هغه دادي

  
  او ټولنيز ژوند   ــ   اوومه مادهسياسي  •
  بين امللي مؤسسې   ــ   اتمه ماده  •
  تابعيـت   ــ   نهمه ماده •
  ښوونه او روزنه   ــ   لسمه ماده •
  کار  ــ   يوولسمه ماده •
  عامه روغتيا   ــ   دوولسمه ماده •
  )الف( کورنئ مدد معاش   ــ   ديارلسمه ماده •
  )ب( مالی کريدت   ــ    ديارلسمه ماده •
  )ج( کلتوري ژوند   ــ   ديارلسمه ماده •
  په کليو کې د ښځو حقوق   ــ   څوارلسمه ماده •
  قانون   ــ   پنځلسمه ماده •
  واده او کورنۍ اړيکي   ــ   شپاړسمه ماده •
  

تړون هغه ساحې په کومو کې چې د ښځو . دا تړون د ښځو حقوقو ته له ډيرو الرو نه وده ورکوي
دا تړون د . او تر ټولو زيات مرستې ته اړه لري په ګوته کړي ديپر ضد تبعيض ډير جوت دی 

هيواد په ټولو پريکړه نيونکو ارګانونو کې د ښځو د مساوي برخې اخيستنې له حق نه دفاع کوي او 
  .همدا راز په کورنۍ کې دننه د ښځو پر مساوي حقوقو ټينګار لري

  
شخصي او ټولنيزو برخو تر منځ انشعاب  په دی ډول تړون هڅه کوي چې په نړيوالو حقوقو کې د 

  .له منځه يوسي
  

 مه عمومی تبصره کې د ٢٨په ) د تړون څارونکی کميټه  ICCPRد  (د بشر د حقوقو کميټې 
  .و د بشري حقوقو په باب د پاسني تړون تفسير کړی دیښځ
  

نځه وړلو د تړون د عملي کولو د ميتودونوله جملی څخه د ښځو پر ضد د ټولو تبعيضونو د له م
او د تړون د خپلخوښی پروتوکول مطابق د انفرادي )  مه ماده٢١( کميټې ته رپوټ ورکول

  .شکايتونو سپارل دي
  
  کال د ښځو پر ضد د ټولوتبعيضونو د له منځه وړلود تړون خپلخوښې پروتوکول ١٩٩٩د . ٣
  

پر ضد د ټولو  کال د اکتوبر په شپژمه نيټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ښځو ١٩٩٩د 
. تبعيضونو د له منځه وړلو د تړون په اړوند په يوويشتو مادو کې د خپلخوښې پروتوکول تدوين کړ

ددې پروتوکول په راتيفيکيشن سره يو دولت د ښځو پر ضد د ټولو تبعيضونو د له منځه وړلود 
ه ايز شکايتونه کميټې دا صالحيت پرځان مني چې د هغه هيواد په قلمرو کې د ښځو انفرادي او ډل

  .افغانستان تراوسه پورې دا پروتوکول ندی السليک کړی. راټول او څيړنه يې وکړي
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  دا پروتوکول دوه طرزالعملونه لري
  
د مکاتبې طرزالعمل چې انفرادي ښځو او يا د ښځو ډلو ته اجازه ورکوي تر څو په تړون  )١(

 . شکايت وکړيکې پر خپلو خوندي شوو حقوقو باندې د تيري په باب کميټې ته
  

پروتوکول د کميټې له خوا د شکايتونو د منلو او څيړلو شرائط ټاکلي دي او له هغه څخه يو 
 .شرط دادئ چې لمړئ بايد د هيواد د ټولو کورنيو امکاناتو څخه استفاده شوې وې

  
پروتوکول د پلټنې طرزالعمل هم جوړ کړی دی چې د هغه له مخې کميټه کولئ شي د  )٢(

 .د سيستماتيک او سختو تيريو په حاالتو کې پلټنې پيل کړيښځو پر حقوقو 
 

پروتوکول يوه فقره . په دواړو حاالتو کې دولتونو بايد تړون او د هغه پروتوکول السليک کړئ وي
لري چې دولتونو ته د تړون د منلو او السليک کولو په وخت کې دا اجازه ورکوي چی د پلټنو د 

 می مادې دا په ډاګه کړي ده چې د هغې په ١٧ پروتوکول د. طرزالعمل نه منل اعالن کړي
  .شرايطو کې د هيڅ ډول ريزرفيشن اجازه نشته

  
 مه نيټه نافذ شو او تر اوسه پوری يې درې ٢٢ کال د دسمبر په ٢٠٠٠د خپلخوښې پروتوکول د 

 ٢٠٠٤همدا راز کميټې د پروتوکول د اتمې مادی سره سم د . تدوين کړې دي) مالحظات(پريکړې
  .ی کې د مکسيکو په باره کې خپله لومړۍ پلټنه بشپړه کړهالکال په جو

  
  

   نړیوال قانون حقوقو د دماشوم) ب
  
  سريزه. ١
  

ماشومان . بشري حقوق په هر سن کې نافذ دي او ماشومان د لويانو سره مساوي بشري حقوق لري
 د دوی د خوندي په خاص ډول آسيب پذيره دي نو ځکه هم پر نړيوالو بشري حقوقو سربيره

  ٢٣.ساتلولپاره د نورو خاصو حقوقو ضرورت هم په رسميت پيژندل شوئ
  

. د بشري حقوقو په نړيوال قانون کې د ماشومانو د حقوقو په رسميت پيژندل يوه تاريخي پيښه ده
نړيوالې ټولنې د ماشوم د حقوقو په باب داسې معيارونه تدوين کړي دي کوم چې د بيال بيلو 

په دې عمل سره نړيوالې ټولنې د ماشومانو په وړاندې خپل .  عنعنو انعکاس کونکي ديهيوادونو د
مسئوليت څرګند کړئ او په بين المللي او ديپلوماتيکو ډګرونو کې يي هغوی ته پاملرنه زياته 

  .کړيده
  

  :الندی بين المللي حقوقي اسناد په خاص ډول د ماشوم د حقوقو په باره کې دي
 )CRC(شوم د حقوقو تړون  کال د ما١٩٨٩د  •

                                                 
 Van Bueren, G., The International Law on the Rights of the Child (The:دا مأخذوګورۍ  ٢٣

Hague: Kluwer Law International, ١٩٩٨)  
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  پروتوکولخپلخوښې) CRC(د  •
 خپلخوښې پروتوکول  )CRC ( د   شموليت د  ماشومانو   د  کې  کړکيچونو  والو په وسله •

  )کال٢٠٠٠(
) CRC( د ماشومانو د خرڅالو، د ماشومانو دفحشأ او دماشوم د پورنوګرافي  په   باب   د  •

 )کال٢٠٠٠(خپلخوښې  پروتوکول
  
  ماشوم د حقوقو تړون کال د ٩١٩٨د . ٢
  

دا تړون .  کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشوم د حقوقو تړون تدوين کړ١٩٨٩په 
له خوا السليک شوئ او د بشري حقوقو ) دبشري حقوقو له ټولو تړونونو نه زيات(  هيوادو١٩٢د

 په مياشت   کال د اپريل١٩٩٤  د  افغانستان. په ساحه کې تر ټولو ښه درک شوئ واحد سند دئ
  :تړون السليک کړ او سمدالسه يې دا اعالميه صادره کړه) CRC(کې د 

  
  اعـــالمـــيه

  
د افغانستان د جمهوريت دولت د تړون په السليک کولو سره د تړون د ټولو هغو موادو په هکله "

رفيشن چې داسالمي شريعيت له اصولو  او جاري قوانينو سره تطابق ونه لري خپل ريز
 ٢٤""اعالنوي

 
 په دې تړون کې د بشري حقوقو ټولې برخې شاملې دي لکه مدني،سياسي،اقتصادي،کلتوري او ا

  :په اصولو سره توضيح شوي دي) پي(ټولنيږ حقوق چې د څلور 
  
  )participation  (  اشتراک د خپل برخليک په باب د پريکړې په وخت کې د ماشوم •
 )protection  (ژغورنهستثمارڅخه د ماشومانو د تبعيض او هرډول بيتوجهۍ او ا •
   (prevention)     مخنيوئماشومانو ته د ضرر رسيدلو •
 .)provision  ( برابرولد ماشومانو داساسي ضرورياتو لپاره د مرستې •
  

د ماشوم د حقوقو په اړوند د بين المللي معيارونو د تطبيقولو په وخت کې پاس څلور اصول په 
  .ديمساوي ډول ضروري 

  
په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې د ا تړون په ټولو هغو کسانو پورې چې اتلس کلنۍ ته نه وې 

دې مادې ". رسيدلي اړه لري ، مګر دا چې د قانون له مخې د بلوغ سن له دې نه کم تعين شوئ وي
  .پر دولتونو باندې دا بار ايښئ دې چې د بلوغ د سن راټيټول مستدل کړي

  
ې د ګډون کونکو هيوادونو له خوا د ماشوم  په تړون کې د ذکر شوو حقوقو دره په دوهمه ماده ک

برسيره پر دې له هيوادونو څخه غوښتل شوي چې له هر . ناوئ او بې تبعيضه تأمينول راغلي دي
  .ډول تبعيض او مجازاتو څخه د ماشوم د ژغورلو لپاره اقدامات ونيول شي

  
                                                 

٢٤  http://www.ohchr.org/english/countries/ratifications/١١.htm 
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و په هغې کې راغلي چې د ماشومانو په اړوند د هر ډول دريمه ماده د ټول تړون بنست جوړوي ا
په توګه په نظر " لومړنيو مالحظاتو"پريکړې د نيولو په وخت کې بايد د هغوی ګټې او حقوق د 

  .کې ونيول شي
  

دا ماده په  . څلورمه ماده په تړون کې د راغلو حقوقو د تأمينولو لپاره دولتونو ته تجويزات لري
ومانو د اقتصادي،ټولنيزو او کلتوري حقوقو د تأمينولو الروچارو ته اشاره څرګنده توګه د ماش

کوي او دا زياتوي چې په دې ترڅ کې بايد موجود امکانات په اعظمي توګه په کار واچول شي او 
  .د ضرورت په صورت کې پر بين المللي همکاريو ډه ډه ولګول شي

  
ولنې امکاناتو ته او دوالد ينو مسئوليتونو ، حقوقو پنځمه ماده د دولتونو توجه د پراخې کورنۍ او ټ

او وجائبو ته راګرزوي تر څو د پوره حقوقو د تأمين لپاره ماشومانو ته د هغوی د ودې او 
  .ظرفيتونو سره سم الرښوونه او رهنمايي وشي

  
د تړون السليک کول په ګډون کونکي هيواد دا مسئوليت ږدي چې خپل قوانين د تړون د موادو 

تړون د نورو ملحوظاتو تر څنګ په دې ټينګار کړی دی چې هر ماشوم  د . ره همآهنګه کړيس
برسيره . ژوند حق لري او دولتونه بايد اعظمی هڅه وکړي چې د ماشومانو ژوند او وده تأمين شي

پر دې دولتونه بايد دا حکم تأمين کړي چې هر ماشوم بې له هر ډول تبعيض او استثنا څخه له 
قو څخه ګټه واخلي او کوچنيان دې د خپلو والدينو څخه نه بيليږي، مګر دا چې با خپلوحقو

په محکمو، روزنتونونو او يا دولتي . صالحيته مقامات د هغوی د سوکالۍ په نامه دا پريکړه وکړي
ادارو کې د ماشومانو په هکله د پريکړې په وخت کې بايد د ماشومانو ګټې د لومړنيو مالحظاتو په 

  .وګڼل شيتوګه 
  

. د تړون د موادو له مخې معيوب ماشومان د مخصوصو زده کړو، چلند او مواظبت حق لري
ابتدائي تعليمات بايد وړيا او اجباري وي او د ښونځيو په درسي نصاب کې بايد د ماشوم وقار ته 

ه هغه جرمونه چې د اتلس کلنۍ نه مخکې شوي وي بايد د اعدام او عمري بند پ. دره ناوې وشي
هغه ماشومان چې عمر يې له پنځلس نه کم وي بايد په جګړو کې برخه وانخلي . جزا محکوم نشي

د اقليتونو او . او د هغو ماشومانو چې په وسله والو کړکيچونو کې ښکيل وی خاص محافظت وشي
  .بومي قبائلو ماشومان بايد په آزاده توګه خپل کلتور، دين او ژبه مراعات کړي

  
 می مادې سره سم د ماشوم د حقوقو کميټې ته د ٤٤خوا د تړون د عملي کيدو څارنه د د دولتونو له 

دا کميټه په خپلو منظمو غونډو کې ددولتونو له خوا د تړون د عملي . رپوټونو د سپارلو له الرې ده
کميټه کولئ شي حکومتونو او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د تړون . کيدو څارنه کوي

  .ه درسيدو لپاره پيشنهادات او نظريي وړاندي کړياهدافو ت
  
 کال د مې په مياشت کی د ملګرو ملتونو عمومی اسامبلې د ماشوم د تړون په اړوند په ٢٠٠٠د 

وسله والو کړکيچونو کې د ماشومانو د ګډون او د ماشومانو د خرڅالو، د ماشومانو د فحشا او د 
دخپلخوښې دې پروتوکولونو په . وکولونه تدوين کړلماشومانو د پورنوګرافی دوه خپلخوښی پروت

  ٢٥. کال په سپتمبر کې السليک کړل٢٠٠٣ کال کې قانونيت پيدا کړ او افغانستان دواړه د ٢٠٠٢
                                                 

 :سي د خپلخوښی پروتوکول پوره متن دلته وګوری.آر.د سي  ٢٥
http://www.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm; 
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  صفحه ٢٥

  دښځو او ماشومانو په اړوند د بشري حقوقو مسائل) ج
  
  )تيرئ( دښځو پر ضد تشدد. ١
  

 خپله شپږمه ماده کې د ښځو پر ضد د د ښځو پر ضد د ټولوتبعيضونو د له منځه وړلو تړون په
. تيري يو خاص مورد په ګوته کړئ چې هغه د ښځو قاچاق او د فحشا له الری د ښځو استثماردې

 ١٨ددې تړون تر السليک کولو وروسته د دولتونو او انجيوګانو په هغه رپوټونو کې چی د تړون د 
و پر ضد تشدد او تيرئ د تبعيض د می مادې له مخې يې وړاندی کړي دا راڅرګنده شوه چې د ښځ

ددې حالت په نظر کې نيولو سره د ښځو کميټې د تړون . له منځه وړلو په الره کې اساسي خنډ دئ
تدوين کړل او په هغو کې دا په ډاګه ) ١٩، ١٤، ١٢(تجويزات  مې مادې سره سم عمومي ٢١د 

د ښځو پر ضد د  ٢٦شوې ده چې د ښځو پر ضد تشدد او تيرئ د تړون د لومړۍ مادې له مخې
  .جنسي تبعيض په مفهوم کې شامل دې

  
عمومي تجويز په لومړي پاراګراف کې راغلي دي چې د جنسي توپير پر اساس تشدد داسې  ١٩د 

ئ چې د ښځو له خوا د نارينو سره د مساوي حقوقو او آزاديو د درلودلو جدي مخنيوئ يو تبعيض د
هغه تشدد چې د ښځې " د جنسي توپير پر بنسټ تشدد يا تيرئ داسې تعريف شوی دی . کوي

  ٢٧"پرضدوي ځکه چې هغه ښځه ده اويا په غيرمتعادل ډول پرښځوتاثيروکړي
  

د ژوند حق؛ د تعذيب، غيرانساني : چې هغه دادياووم پاراګراف حقوق او آزادۍ توضيح کوي 
چلند يا مجازاتو څخه د خونديتوب حق؛د بين المللي او يا کورنيو وسله والو کړکيچونو په وخت کې 
د انساني نورمونو سره سم د مساوي ژغورني حق؛ د فردي آزادۍ او مصئونيت حق؛ تر قانون 

ت حق؛ دسالمې  بدني او روحي روغتيا الندی د محافظت مساوي حق؛ په کورنۍ کې د مساوا
  .حق؛د کار د مساعدو او عادالنه شرائطو حق

  
اتم او نهم پاراګرافونه د عامه ادارو له خوا د ښځو پر ضد د تشدد په وړاندی ددولت مسئوليت او 

  . همدا راز د انفرادي تشدد نه  د مخنيوي نه کولو په وړاندې مسئوليت تعين کړئ دئ
  

 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ښځو پر ضد د تشدد دله منځه وړلو اعالميه  کال کې١٩٩٣په 
دې اعالميي د ښځو پر ضد تشدد تعريف کړی او ددی ډول اعمالو د مخنيوي لپاره يې . تدوين کړه

  .د دولتونو وجايب ټاکلي دي
  

قو يو ځل بيا د  کال د بشر د حقوقو په نړيوال کنفرانس کې د ښځو پر حقو١٩٩٣د اطريش دويانا د 
د ويانا په کنفرانس کې پريکړه وشوه چې د ملګرو ملتونو د بشر .  بشر دحقوقو په شان ټينګار وشو

دا رپوټچي د ښځو . د حقوقو کميسيون دې د ښځو پر ضد دتشدد په باب يو خاص رپوټچي وټاکي

                                                                                                                                                  
 http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm 

 Connors, J., ‘United Nations approaches to ‘crimes of honour’’ in:دا مأخذوګورۍ  ٢٦
Eds. Welchman, L. and Hossain, S., ‘Honour’ Crimes, Paradigms and Violence 

(London: Zed Books Limited, ٢٠٠٥).  
  :وګورۍ دا مأخذ  ٢٧
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  صفحه ٢٦

 او د دغو تيريو پر ضد د تشدد ملحوظات د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو کميسيون ته وړاندې کوي
  ٢٨.د له منځه وړلو الرې چارې پيشنهادوي

  
 ٢٩  کال د پيکنګ په څلورم نړيوال کنفرانس کې بين المللي ټولنې د عمل پالتفورم تدوين کړ١٩٩٥د

په کوم کې چې د ښځو پر ضد د تشدد دله منځه وړلو لپاره د دولتونو په وړاندي درې ستراتيژيکې 
  :اهداف ټاکل شوي دي

  
 ؛ر ضد د تشدد دله منځه وړلو او مخنيوي په هکله همآهنګه تدابيرد ښځو پ •
د ښځو پر ضد د تشدد د علتونو او نتيجو او همدا راز د مخنيوي کونکو تدابيرو د مؤثريت  •

 څيړنه؛ او
 .د ښځو د قاچاق له منځه وړل او په فحشا پوري د اړونده تشدد  د  قربانيانو سره مرسته •
  

  :اره دولتونو ته مشوره کيږي چېدې اهدافو ته د رسيدو لپ
  
 ؛د ښځو پر ضد تشدد محکوم کړي •
له اشد ) که شخصي وي يا دولتي(د تشدد په مخنيوي، پلټنې او د مرتکبينو په مجازاتو کې •

 ؛جديت نه کار واخيستل شي
 ؛جاري بين المللي معيارونه تطبيق او له بين المللي ميکانيزمونو څخه مالتړ وکړي •
 ؛ين او هغوی په مؤثره توګه تطبيق کړيقانوني تدابير تدو •
 ؛د ښځو پر ضد د تيريو په هکله د  خبرداری ورکولواقدامات معرفي او قوي کړي •
 .له هغو کسانو سره چې د تشدد قربانيان دي مرسته او همکاري وکړي •
  
  اجباري او د کوچنيانو ودونه. ٢
  

ژيو ته ګوته ونيوله کومې چې  کال کې د ښځو پر ضد د تشدد خاص رپوټچي هغو ايډيالو٢٠٠٣په 
د ماشومانو " د ښځو پر ضد د تيري د کلتوري دودونو پر بنسټ والړې دي او زياته يې کړه چې 

ودونه ، اجباري ودونه او پر ماندينو جنسي تيري د ښځو د جنسي توپير څخه د ناوړه 
 باب د پريکړې حق دا ډول اعمال د ښځو او نجونو څخه د خپل ژوند په. استفادومستقيم اشکال دي

صلبوي چې په نتيجه کې د هغوی څخه يو زيات شمير د جنسي تيريو قربانيانې شي او ژوند او 
 ٣٠.."اميدونه يي ويجاړ شي

 
د اجباري او د کوچنيانو د ودونو په اړونده د ښځو پر ضد د تبعيض د له منځه وړلو کميټې په   

کميټي دا په . ـم  عمومي پيشنهاد صادر کړ٢١په هکله " واده او کورنيو اړيکو کې د مساوات"
. ګوته کړه چې د ميړه د انتخاب او واده کولو حق د ښځې د ژوند او انساني کرامت اساسي رکن دئ

په باب چې د اجباري او د کوچنيانو " وقارجرمونو" کميټو د  CRC  او CEDAWد دواړو 

                                                 
  wchr.htm/http://www.unhchr.ch/html/menu٥: پوره متن دلته وګورۍ  ٢٨
  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm: پوره متن دلته وګورۍ  ٢٩
  پاراګراف١٠٣کال درپوټ٢٠٠٣وپه باب دخاص رپوټچې دد ښځوپرضدد تشدد،دهغه دعلتونواونتائج  ٣٠
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  صفحه ٢٧

ـمه عمومي تبصره په ٢٨ د کميټې د بشر د حقوقو. ودونه پکې شامل دي خپل نظرونه څرګند کړل
  ."ښځې دا حق لري چې يوازي په خپله آزاده او کامله خوښه ودونه وکړي" دی ټينګار کوی چی 

  
نارينو د واده کولو او کورنۍ د جوړولو حقوق د د بشر د حقوقو په نړيوال قانون کې د ښځو او 

 د ICCPR ماده او د ١٠)١ (ICESCR د ، ماده١٦)١(بشر د حقوقو د عمومي اعالميي په 
ی چې په دې مادو کې ټينګار شوی د.  درويښتمې مادې په دوهمه او دريمه فقرو کې راغلي دي

يوه ښځه او يو نارينه هغه وخت واده کولی او کورنۍ جوړولی شي چې د بلوغ سن ته رسيدلي وي 
ډون کونکو هيوادو ډبليو د ګ.ا.ډ.يی.سی.  او په خپله کامله خوښه او رضا يې دا پريکړه کړی وي

لپاره په کورنيو اړيکو او واده پورې اړونده د ښځو پر ضد د تبعيض د له منځه وړلو تدابير په 
شپاړسمه (دولتونه بايد دا تأمين کړي چې ښځې له نارينو سره د مساوات پر بنسټ . ګوته کړي دي

  :))١(ماده
  

  دواده کولو مساوي حق لري؛  )الف
  خپله کامله خوښه او رضا سره د واده حق لري؛د ميړه د انتخاب او په   )ب
  د واده کولو او طالق په وخت کې مساوي حقوق او مسئوليتونه لري؛  )ج
  .د ښځې او ميړه په څير مساوي شخصي حقوق لري  )د
  

ډبليو د شپاړسمې مادې په دوهمه فقره کې زياتوي چې د يوه ماشوم واده بايد قانوني ونه .ا.ډ.يی.سی
ي ګامونه دې واخيستل شي تر څو د واده کولو قانوني سن وټاکل شي او په يوه ګڼل شي او ضرور

 کال د واده په باره کې د رضايت، د ١٩٦٤د. رسمي اداره کې د ودونو ثبتول اجباري وګڼل شي
په لومړۍ ماده کې پدې ټينګار شوی چې د واده  ٣١واده کولو د سن او د ودونو د ثبتولو د تړون

او پوره رضا بايد د قانون له موادو سره سم د ذيصالحو ادارو او شاهدانو په کولو په باب آزاده 
 کال د واده په باره کې د رضايت، د واده کولو د سن او د ١٩٦٤افغانستان د. وړاندې څرګنده شي

  .ودونو د ثبتولو تړون ال تر اوسه نه دی السليک کړی
  

 دنده ايښی تر څو د ښځو پر ضد تبعيضي ډبليو دوهمې او پنځمې مادو پر دولتونو.ا.ډ.يی.د سی
 ماده پر دولتونو غږ کوی تر څو هغه خرافاتي ٢٤)٣(سی .آر.د سی. دودونو ته  تغير ورکړي

  .دودونه چې د ماشومانو روغتيا ته ضرر رسوي منع کړي
  
عمومي .ـم٢١. اجباري واده د جنسي تبعيض په څيرپيژندل شوی دی  ٣٢.ـ م عمومي تجويزکې١٩په

ه خاص ډول په واده او کورنيو اړيکو کې د مساوات په هکله دې او پر دې ټينګار کوي تجويز پ
چې د ميړه په انتخاب کې د ښځې آزادي او واده کولو حق د هغې د انساني کرامت او بشري 

 ٣٣.مساوات بنسټ دئ
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  صفحه ٢٨

په کورنۍ کې د ښځو پر ضد   ٣٤ کال د ښځو پر ضد د تشدد د له منځه وړلوپريکړه ليک٢٠٠٣د 
  :تشدد تعريفوي او په اووم  پاراګراف کې د الندې تيريو سخته غندنه کوي

فزيکې، جنسي او رواني تشدد چې په کورنۍ کې رامنځته ګيږي د هغو له ډلې څخه وهل "
ټکول، په کورنۍ کې د ښځو او نجونو څخه ناوړه استفاده، په ولور پوري اړونده شخړې،د واده 

ګانو وژل، د نجونو د جنسي غړو پريکول، د ښځو پر ضد د جنسي تيرئ ، د نوو زيږيدلو لور
حرمت او عزت په نامه جرمونه، د مينې او احساس په نامه جرمونه، محلي دودونه چې ښځو ته 
ضرر رسوي، پر ماندينې جنسی تيرئ، تر قانوني سن نه مخکی او اجباري ودونه، د زنا تشدد 

  "اقتصادي استثمار په خاطر وياو هغه تيرئ چې د ښځوڅخه د جنسي استثمار او 
  

:     "  ماده کې له دولتونو څخه د عمل غوښتنه کړی او ټينګار کوي١٤دې پريکړه ليک په خپله 
دولتونه وظيفه لري چې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو څخه ساتنه وکړي او بايد داسې تدابير 

دولتونه .....لټنه او مجازات وشيونيسي تر څو د ښځو او نجونو پر ضد د هر ډول تشدد مخنيوئ، پ
بايد د ښځو پر ضد تشدد وغندي او اجازه ورنکړي چې دودونه، عنعنې او د مذهب او کلتور په 

  ."نامه فعاليتونه د ددې ډول تيريو د له منځه وړلو د الرې خنډ شي
  

                                                 
: ن دلته وګورۍپوره مت  ٣٤
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  صفحه ٢٩

  
  

  يت مسئلیکماحد دقانون :څلورم فصـل
  
  
  

  دځواکونوبيلتون اودقضا خپلواکتوب) الف
  
  ســــريزه .١
  

په معاصر مشروطه دولت کې د خپلواک قضائي سيستم موجوديت د ځواکونو د ويش له نظرېي 
څخه سرچينه اخلي چيرې چې اجرائيه،مقننه او قضائيه قواوی ددولت درې خپلواکې او جال څانګې 

و سيستم دې او په خاصه توګه له قدرت څخه د ناوړه استفادې د مخنيوي لپاره د کنترول او توازن ي
دا خپلواکي په دې معنی ده چې هم عدلي سيستم او هم انفرادي قاضيان چې په مشخصو . جوړوي

مواردو کې پريکړې کوي وکولئ شي د اجرائيه او مقننه ځواکونو او نورو منابعو له اغيزې او 
  ٣٥.تأثيرڅخه پرته خپل حرفوي مسئوليتونه ترسره کړي

  
ې د قانون پر اساس په بيغرضه توګه عدالت تأمين او د يوازې خپلواک قضائي سيستم کولې شي چ

دا اساسي دنده په مؤثره توګه هغه مهال . افرادو د بشري حقوقو او اساسي آزاديوساتنه وکړي
ترسره کيدای شي کله چې خلک پردی پوره اعتماد ولري چې قضائي سيستم په بيغرضه توګه عمل 

يجه کې يی قضائي سيستم او انفرادي قاضيان ددی هر کله چی دا اعتماد زيانمن شي په نت. کوی
  .دندی د ترسره کولو توان له السه ورکوي او يا هم د هغې عملي کول ورته ډير ګران شي

  
اضيانو د خپلواکتوب اصل د قدرت نه د ناوړه استفادې په وړاندې د خلکو ددفاع لپاره جوړ شوی قد

 د حل په وخت کې د خپلې خوښې او غوښتنی دا اصل په دې ټينګار کوي چی قاضيان د قضيو. دئ
له افرادو څخه ددفاع په .   له مخی فيصله نشی کولئ، د هغوی دنده داده چې قانون عملي کړي

ساحه کې دا اصل په دی معنی هم دئ چې قاضيان مسئوليت لري په الزم مهال کورني او يا د بشر 
  .دحقوقو نړيوال قوانين عملي کړي

نسټ يو والړ عدلي سيستم خپلواکو او بيغرضه څارنواالنو ته هم ضرورت د قانون د حکم پر ب
لري چې حاضر وي د هغو جرايمو پلټنه وکړي کوم چې د انسانانوپرضد شوي وي  حتې که مجرم 

که چيری قاضيان او څارنواالن په ټولنه کې د نظم او . د رسمي موقف څخه دا جرم کړې وي
نه لوبوي نو ددی جدي خطر شته چې ټولنه د جزا نه ليدنی په عدالت په ساتلو کې خپل مهم رول و

که . ناروغۍ اخته شي او په نتيجه کی يي د عامه خلکو او دولتي مقاماتو تر منځ واټن زيات شي
چيری خلک د ځان لپاره د عدالت په تأمينولو کی له ستونزو سره مخامخ شي، هغوی ښايي دی ته 

اخلي او په نتيجه کې به ئي د عدلي سيستم اداره ال هم وهڅيږي چه قانون په خپل الس کې و
  .ويجاړه شي او کيدائ شي نوي کړکيچونه رامنځ ته کړي
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يو قانوني سيستم بې له هغو خپلواکوحقوقپوهانوڅخه مکمل نه دئ کوم چی په آزاده توګه او د غچ 
 په ټولو حاالتوکې د مستقل حقوقي وکيالن.  اخيستنی  له ويرې  څخه پرته  خپلې دندې ترسره کړي

په ګډه سره حقوقپوهان، خپلواکه او . بشرد حقوقواواساسي آزاديوپه ساتنه کې مهم رول لوبوی
بيغرضه قاضيان او څارنواالن ددی زمينه مساعدوي چې د قانون حاکميت بريالئ او دافرادو حقوق 

  .په خوندي توګه وساتل شي
  
   اساسي اصولرول په باب د ملګرو ملتونو  دحقوقپوهانو د٢
  
 کال د حقوقپوهانو د رول په باب  د ملګرو  ملتونو  د اساسي اصولو په سريزه کې راغلي ١٩٩٠د

چې د بشري حقوقو الزمه  ساتنه دې  ته  اړتيا لري چې ټول کسان د يوې خپلواکې حقوقي حرفې 
قي نورمونو په د حقوقپوهانو ټولنې د مسلکي او احال. له خوا حقوقي خدماتو ته الس رسيدنه ولري

اوچت ساتلو او له تعقيبونو او محدوديتونوڅخه  د خپلو غړو د ژغورلو په الره کی مهم رول 
که څه هم د حقوقپوهانو ټولنه له دولت سره د عدالت په تأمينولو کی همکاري کوي اما د . لوبوي

تلو کې اغيزمن حقوقپوهانو مسلک بايد خپلواکه وي او د حرفوي او اخالقي نورمونو په اوچت سا
  ٣٦.رول ولوبوي

  
)i( روزنه او تخصص 

  
د ملګرو ملتونو د اساسي اصولو په نهم اصل کی راغلي چې حکومتونه، د حقوقپوهانو مسلکي 

  . ټولنې او تعليمي مؤسسات بايد حقوقپوهانو ته د الزمه زده کړو اوروزنې شرائط برابر کړي
  

لکه د ( هرډول تبعيضه ترسره شي لسم اصل دا روښانه کړيده چې پاسنئ اصل بايد بې له
  )نژاد،جنس،مذهب،سياسي عقيدو،زيږدنی او يا اقتصادي حالت پر اساس تبعيض

  
له دی کبله د حقوقپوهانو مسلکي ټولنې بايد په دې برخه کې  چې ددې ډول روزنو پايلی څه ده او 

پاره بايد هر دې موخې ته د رسيدو ل. له هغونه د فراغت په سند کی څه ليکل کيږي رول ولري
دولت د خپلو ضرورياتو او دهيواد د حالت په نظر کې نيولو سره دا پريکړه وکړي چې د 

  ..حقوقپوهانو د ټولنې، حکومت او تعليمي مؤسسو تر منځ ځواک او مسؤليتونه څنګه وويشي
  
)ii( دندې او مسؤليتونه 
  

مسلک عزت او کرامت په دوولسم اصل کې راغلي چې حقوقپوهان بايد په ټولو حاالتو کې د خپل 
. وساتي او له خپلو مؤکلينو سره د منل شوو مسلکې نورمونو او اخالقو سره سم مرسته وکړي

نو ځکه . حقوقپوهان بايد تر ټولو نه زيات په دی پوه وي چې دا مسلکي اخالقي نورمونه کوم دي
  .د سازمان دئهم د حقوقپوهانو ټولنې ددې نورمونو د اعالنولو او جاري کولو تر ټولو مساع

  
)iii( د حقوقپوهانو د فعاليت لپاره تضمينونه 
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د شپاړسم اصل له مخې حکومتونه دا تضمينوي چې حقوقپوهان بې له هرډول ډارونې او ځورونې 
څخه وکولې شي خپلې دندې ترسره کړي اودهغه سم عمل په خاطر چې د خپلو پيژندل شوو 

  .ئې تر سره کوي تهديد  او  توبيخ  نه شيمسلکې  وظايـفو  او  اخالقي  نورمونو   له مخې  
  

حقوقپوهان د خپلو دندو د ترسره کولو له کبله بايد د هغو " اتلسمه ماده په خاص ډول څرګندوي چې
  "د مؤکلينو او يا د مؤکلينو په موضوعاتو پوری اړوند ونه بلل شي

  
)iv( دټولنو د جوړولو آزادي 
  

دا پر عدلي . يان او د ټولنو د جوړولو آزادي لريم  اصل کې راغلې دي  چې حقوقپوهان د ب٢٣په  
سيستم باندې په ځانګړی توګه او يا هم  د حقوقپوهانو د ټولنو د جوړولو له الرې د جوړونکې انتقاد 

  .حق دې
  

م اصل په روښانه توګه دا څرګندوي چې حقوقپوهان حق لري خپلواکې مسلکي ټولنې جوړې ٢٤
 کړي تر څو د دوی د ګټو استازي توب وکړي، پرله پسی زده کړي او يا په هغو کې غړيتوب پيدا

د مسلکي ټولنې اجرائيه . کړه او روزنه پر مخ بوزي او د هغوی د مسلکي بشپړتيا ساتنه وکړي
  .هئيت بايد د هغې د غړو له خوا انتخاب شې او له بهرنۍ السوهنې پرته خپلې دندی پرمخ بوزي

  
. ه ټولنه دی خپلواکه وي او بايد د خپلو غړو له خوا اداره شيدا پدی معنی ده چې د حقوقپوهانو يو

  دا ټولنه بايد د مسلکي نورمونو په جوړولو کې برخه واخلي او د حقوقپوهانو د ګټو ساتنه وکړي
  

 اصل دا بيانوي چې د حقوقپوهانو ټولنه بايد له حکومت سره همکاري وکړي تر څو هر څوک ٢٥
مساوي او اغيزمنه ګټه واخلي او حقوقي وکيالن وکولئ شې له  وکولئ شي له حقوقي خدماتو څخه
 ټولنه او حکومت په دې هڅو کې بو دبل له دې امله د حقوقپوهانو. خپلو مؤکلينو سره مرسته وکړي

  .همکاران دي
  
)v( انضباطي اقدامات 
  

 يا د دا بيانوي چې د حقوقپوهانو د مسلکي چلند مقررات بايد د هغوی د ټولنې له خوا او  اصل٢٦
د حقوقپوهانو په مورد کې شکايتونو ته بايد په په بيړه او منصفانه . مقننه ځواک له خوا جوړ شي

او د هغوې په هکله انضباطي اجراأت بايد د يوې بيطرفه ) م  اصل٢٧(توګه پاملرنه وشی 
 انضباطي کميټې له خوا چی د حقوقپوهانو ټولنې جوړه کړی وی، يا د يوې محکمې او يا د يوې

دا اقدامات بايد د مسلکي چلند د ) م اصل٢٨.( خپلواکی قانوني ادارې په وړاندی وڅيړل شي 
له دي امله دا ډيره مهمه ده چې د مسلکي چلند مقررات ). م اصل٢٩(مقرراتو سره سمون ولري 

  .تدوين شي
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  اصول) د التيمير د ماڼۍ(د کامنويلت هيوادو. ٣
  

د التيمير (نونو د نشتوالي په نظر کې نيولو سره د کامنويلټ د نړۍ په دې سيمه کې د نړيوالو تړو
اصولو د پارلمان، قضائيه او اجرائيه ځواکونو تر منځ مناسبات تعريف او توضيح کړي ) دماڼۍ
ددې اصولو موخه په غړوهيوادو کې د دموکراسۍ ټينګول او د کامنويلټ د اساسي  ارښتونو . دي

کومت ددريوڅانګو تر منځ د ځواک حدود داسې ټاکل شوي ددغه اصولو له مخې د ح. رعايت دئ
تر څو هغوی ته د قانون د حاکميت د پلي کولو او په ښه توګه د حکومت د چلولو په الره کې د 

دا اصول ددولتي ارګانونو تر منځ د اعتماد رامنځ ته کولو او . متقابل عمل زمينې برابرې شي
  ٣٧.ور پيداکولو ته متوجه ديدخلکو له خوا پر خپله رهبري باندې د با

  
د کامنويلټ اصول په دموکراتيکو ټولنو کې د پارلمان، اجرائيه او قضائيه قواوو تر منځ د ځواک د 

دی اصولو په جزئياتو سره . توازن او دهغوی تر منځ د متقابل عمل د مسائلو سره سر او کار لري
دئ او دائي ښودلي چې دولتي ملي د دولت د دريو څانګو د استازو تر منځ توافق توضيح کړئ 

دې اصولو دا مشخصه  . ادارې يو له بل سره په اړيکو کې خپل مسئوليتونه څنګه سر ته ورسوي
کړې ده چې يو ځواک په خپله قانوني ساحه کې بايد له قدرت نه هغومره استفاده وکړي تر چو چې 

  .د نورو ځواکونو پر قانوني ساحه پښه کې نه ږدي
  

اصول ددې هيوادو د قانون د وزيرانو له خوا تکميل او د غړو هيوادو د مشرانو له خوا د کامنويلټ 
دې اصولو د التيمير د .  کال د نايجيريا د ابوجا د ښار په غونډه کي السليک شول٢٠٠٣د هغوی د 

  .رښودونو څخه سرچينه اخيستې دهالماڼۍ د پارلماني حاکميت او قضائي خپلواکۍ په باره کې د 
 
  

   بهرنی تجربې–اخالقی معيارونه ) ب
  
  ســــريزه. ١
  

د نړۍ د حقوقپوهانو ټولنې د خپلو غړو هيوادو د حقوقپوهانو د ټولنو لپاره د حقوقي اخالقو د 
په ځينو حقوقي سيستمونو کی دا نورمونه پر حقوقي  ٣٨.نړيوالو نورمونو موډل جوړ کړئ دې

 او يا د هغو ادارو له خوا تطبيقيږي کومی چې وکيالنو باندې د هغوې د  مسلکي ټولنو يا محکمو
د حقوقپوهانو د نړيوالې ټولنې په نظر ددي غوښتنو زياتره . حقوپوهانو ته د کار اجازه نامه ورکوي

برخه يو داسی الرښود جوړوي کوم چې بايد د حقوقپوهانو له خوا د نړيوالو حقوقی مسئلو د څيړلو 
  .په مهال مراعات شي
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  القي نورمونهنړيوال اخ. ٢
  

  :ځينې مهم اصول ئې دادي
  
هغوی بايد په کار او . حقوقپوهان بايد په هر مهال د خپل مسلک عزت او کرامت وساتي •

شخصي ژوند کې له هر هغه ډول چلند نه ځان ليری وساتي کوم چې کولئ شي ددوی 
  .مسلک بدنامه کړي

  
  .لواکتوب وساتيحقوقپوهان بايد د خپلو دندو د سرته رسولوپه مهال خپل خپ •
  
حقوقي وکيالن بأيد په آګاهانه ډول هيڅکله . حقوقپوهان بايد تل د محکمې دره ناوئ وکړي •

محکمې ته هغه ناسم معلومات او يا مشوره ورنه کړي کوم چې ددوې له نظره د قانون 
  .مخالف وي

  
ره دا ناسمه ده چې يو حقوقي وکيل په يوه خاص مورد کې د بل حقوقي وکيل له مؤکل س •

  .بې دهغه له اجازې تماس ونيسي
  
د خپل مؤکل د ګټو په خاطر يو حقوقي وکيل بايد هڅه وکړي چې د دعوی له اقامې پرته له  •

  .محکمې نه د باندې قضايا حل کړي
  
دا کار د . حقوقپوهان بايد د دعوی د اقامې په وخت د متضادوګټو استازيتوب ونه کړي •

ز نه دی مګر داچې حقوقي وکيل مخکی له مخکی دعوی د اقامی پرته مسائلو کې هم مجا
. ټول اختالفونه او د ګټو تضادونه راسپړلي وي او د ذيدخلو خواوو موافقه ئې اخيستې وي

  .دا حکم د يوې حقوقي ادارې په ټولو کار کوونکو پورې صدق کوي
  
حقوقپوهان نشي کولئ چې د خپل وکالت په وخت کې او حتی تر هغه وروسته  هغه  •

ات افشا کړي کوم چې دوی له خپل مؤکل نه ترالسه کړي وي، مګر داچې محکمه معلوم
دا امر د حقوقي وکيل د مرستياالنو او همکارانو په باب . او يا قانون دا ورځنې وغواړي

  .هم صدق کوي
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  دافغانستان د حقوقي سکتور وده) ج
  
  ســــريزه. ١
  

  : د قضا د خپلواکتوب په باب داسې وائي ماده ١١٦ کال د اساسي قانون ٢٠٠٤د افغانستان د 
  .قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواک رکن دې )١(
قضائيه قوه له يوې ستري محکمې، د استيناف  له محکمو او ابتدائيه محکمو څخه جوړه ده  )٢(

  .چې تشکيالت او واکونه ئې د قانون له ليارې تنظميږي
په توګه د افغانستان د اسالمي جمهوريت د قضائيه ستره محکمه د ستر قضائې اورګان  )٣(

  .قوې په سر کې ده
  
 کال د نوومبر په ديارلسمه نيټه د حقوقپوهانو نړيوالې ټولنې په کابل کې د افغانستان د ٢٠٠٥د 

.  تنو ګډون درلود١٤٠حقوقپوهانو د ټولنې د جوړولو لپاره يو کنفرانس جوړ کړ چې په هغه کې  
غاني حقوقپوهانو،د وکيالنو د ټولنو،دولتي حقوقپوهانو،قاضيانو،اکادميسينانو،د کي د افګډون وکوون

حقوقو د پوهنځي محصالنو، ملي او بين المللي انجيوګانو، د ملکرو ملتونو د اجنسيو او مرسته 
په دې کنفرانس کې تجربه کارو حقوقپوهانو، نړيوالو ماهرانو او د . کونکو هيوادو استازي و

حقوقپوهانو د ټولنو لپاره دوولس "کنفرانس د . عدليې د وزارت معين خبرې وکړېافغانستان د 
  ٣٩.تصويب کړل" اساسي اصول

  
  د  حقوقپوهانو د ټولنو لپاره دوولس اساسي اصول -٢
  

دا ډيره مهمه ده چې په افغانستان کې د قانون پر کلک بنسټ د حقوقپوهانو يوه فعاله او خپلواکه 
به دا تضمين کړي چې ددې ټولنې اهداف واضح او او د هغې اداره روښانه قانون . ټولنه جوړه شي

  .قانون به دا هم تضمين کړي چې  حقوقپوهان د اساسي قانون له موازينو سره سم عمل کوي. ده
  
 دا اصطالح . د اصطالح په مفهوم په افغانستان کې ډير خلک   نه پوهيږي" bar association "د

سلکي او خپلواکې ټولنې په معنی ده چې نه يوازی د حقوقپوهانو له ګټونه د حقوقپوهانو د يوې م
ساتنه کوي، بلکه د هغو پرله پسې روزنې او زده کړو ته وده ورکوي، په حقوقي مسلک کې د نوو 

ټاکي او هغه ) د انضباطي اقداماتو په شمول( افرادو  شموليت تنظيموي، د مسلکي اخالقو نورمونه 
و د ګټو ساتنه کوي، د حقوقي اصالحاتو او د حقوقپوهانو او قاضيانو د عملي کوي، د خلک

لکه مصر،اندونيزيا، ايران، (ډيرو نورو اسالمي هيوادونو . خپلواکتوب په الره کې هڅه کوي
  .د حقوقپوهانو ټولنې جوړې کړي دي) عراق ،کويټ، ليبيا، ماليزيا، پاکستان، تونس او ترکيه

  
ندی دولس اصله په نظر القپوهانو د ټولنې د جوړولو په وخت کې دا دا پيشنهاد شوی چی د حقو

  :کی ونيول شي چې په عين وخت کې د دغې ټولنې د سالم فعاليت ښکارندوی هم دی

                                                 
 – Tahmindjis, P. and De Marco, L., International Bar Association Position Paper : دا مأخذ وگوری  ٣٩

Establishing an Independent Bar Association in Afghanistan (November ٢٠٠٥).  



BHRC  - ٢٠٠٦افغانستان اپريل    دقانون د حاکميت په باره کی روزنليک  

  صفحه ٣٥

)i( خپلواکتوب 
)ii( مسلکي موازين 
)iii( اخالق 
)iv( دسيپلين 

)v( حقوقي مسلک ته د شمول شرائط 
)vi( پرله پسې حقوقي زده کړې 
)vii( حقوقي مساعدت 
)viii( د قوانينو اصالحات 

)ix( ې د غړو ګټېد ټولن 
)x( غړيتوب شرائط 
)xi( مالي مرستې 
)xii( پايښت  
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  صفحه ٣٦

  
  
  د قضا اداره:پنځم فصل

  
  
  

  منصفانه محاکمه) الف
  
  ســــريزه. ١
  

د هغه موخه داده چې له افرادو څخه . د منصفانه محاکمې حق د قانون د حاکميت بنسټ جوړوي
زاديوڅخه چې تر ساتنه وشي تر څوپه خودسرانه او غيرقانوني توګه  هغوی له اساسي حقوقو او آ

د منصفانه محاکمې اصل د مدني او قضائي . ټولو مهم ئې د ژوند او آزادۍ حق دې محروم نه شي
د جنائي تعقيب په  پروسه کې د منصفانه محاکمې اصل دا . طرزالعملونو مرکزي زړې دې

 تضمينوي چې د تحقيق او يا توقيف له پيل څخه د محکمی تر وروستۍ پريکړې او د دوسيې تر
  ٤٠.تړلو پوری د قانون له خوا د ټولو افرادو ساتنه کيږي

  
  د مدني او سياسي حقوقو په نړيوال تړون کې د منصفانه محاکمې موازين. ٢ 
  

 کال د اساسي قانون په ٢٠٠٤ـ مه نيټه دا تړون ومانه او د٢٤ کال د اپريل په١٩٨٣افغانستان د
د افغانستان بين المللي تعهدات د . ل وکړياوومه ماده کې يې دا منلې چی له هغه سره مطابق عم

 مادو له مخې ټولو کسانو ته د منصفانه ١٤، او ٩،١٠مدنې او سياسي حقوقو د نړيوال تړون د 
  .محاکمی حق ورکوي

  
  : په دې تړون کې د منصفانه محاکمې مهمو اړخونو دا ډول انعکاس موندلی

  
)i(   ې مې ماد٢٦، ٢،١٤اساسي احکام ــ 

  
 . بيطرفه او علني محکمه کې د عادالنه او منصفانه محاکمې حق لريهر څوک په يوه •
دولتونه بايد تضمين کړي چې د قانون په وړاندې له ټولو افرادو سره مساويانه چلند کيږي  •

 .او داچې هغوی بی له هرډول تبعيضه د قانون له خوا د مساوي چلند حق لري
کمو او ديوانونو په باره کې چې د جرم په منصفانه محاکمې پوری اړونده حقوق د ټولو محا •

د ملګرو ملتونو .( جزا ټاکي صدق کوي؛ د عادي، اختصاصي او نظامي محکمو په شمول
 .)د بشر د حقوقو د کميټې ديارلسمه عمومي تبصره

                                                 
قانون اساسی  موازين محاکمه عادالنه مندرج : "ژباړه دری ،.و مشتافی، ر. ، هوس، ک.گوور، الف  ٤٠

 "افغانستان، قانون اجراآت جزائی افغانستان، قانون جزاء افغانستان و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی
  ).٢٠٠٤سال : انستيتوت حقوق مقايسوی عامه و حقوق بين الدول ماکس پالنک(
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  صفحه ٣٧

)ii(  ـمه ماده١٥د جزا د قانون په شا نه تګ ــ 
  
 په ټولو مراحلو کې اصل د قضائي پروسې) يا نه رجعت( د جزا د قانون د په شا نه تګ  •

ددې اصل له مخی يوازې هغه عملونه جرم ګڼل کيږی چې د ارتکاب په وخت . صدق کوي
هغه ) ١: دا اصل دوه عنصره لري. کې په نافذ قانون کې د جرم په توګه تعريف  شوي وي

عملونه چې د جرم په توګه نه وي پيژندل شوي نه شي کيدای چې د پلټنې، عدلي تعقيب، د 
د قانون د تغيراتواواصالحاتو په مهال ) ٢.دوراويا د جزا د ټاکنی اساس وګرزيحکم د ص

هيڅوک د يوه عمل په خاطر چې د ارتکاب په په وخت کې جرم نه ؤ تعقيب شي حتی که 
  .وروستي قانون هماغه عمل جرم پيژندلی وي

 مطلق شرط دا د قانون د حاکميت يو. بين الدول حقوق د قوانينو لرليد او وضاحت تأمينوي •
دې د کوم له مخې چې د دولت د بيځايه او خودسرانه مداخلو په وړاندې له شخصي آزاديو 

که چيری نوئ قانون له زاړه قانون څخه د . اما دا يو مطلق اصل نه دی. نه ساتنه کيږي
کوم د نفوذ په وخت کې چې پر جرم ارتکاب شوی وي د متهم لپاره ډير مساعد وي نو 

دی پروسې ته د . انون عملي شي يا په اصطالح قانون په شاتګ وکړيکيدای شی نوئ ق
 .متهم په ګټه د ډير مساعد قانون په شا تګ وايی

 
)iii(  د برائت ذمه ــ)مه ماده١٤) ٢ 

  
د جرم په تور هر متهم بايد دا حق ولري چې بی ګناه وګڼل شي تر هغو چې د قانون له  •

 .مخی يی جرم ثابت شي
  
)iv(  مادې١٠ او ٧له تعذيب نه ساتنه ــ  
  
دا يو . له تعذيب نه د ساتنی حق د قضائي پروسې په ټولو مراحلو کې د تطبيق وړ دئ •

. مطلق او مسلم حق دی چې نه شي تعليق کيدای، حتی د جګړې او اضطرار په حالتونوکې
همدا راز د تعذيب او د هغه د تهديد د تبرئي په خاطر د لوړو مقاماتو امرونو او دساتيرو 

 .کول نه دي مجازته رجوع 
لکه څنګه چې په ملي او بين المللي قوانينو کې ئې تعريف شوی ، تعذيب د قانون د  •

دوامداره انفرادي حبس، د تحقيق په : مجريانو له خوا د نامناسبی قوی استعمال دی لکه
،دوامداره موسيقي، ښورول يا زنګول،له خوبه )سترګې تړل(وخت کې فزيکي فشار
 .ديد او طبي تجربېمحرومول، د مرګ ته

  
)v( له خود سرانه توقيف ځخه د آزادۍ حق ــ نهمه ماده  
  
له خود سرانه توقيف څخه د آزادۍ حق دا تأمينوي چې د قانون له مخې د آزادۍ سلبول  •

د ګرفتارۍ يا نيونې په وخت . بايد په ډاګه غير متناسب، غيرعادالنه اونا اټکل شوي نه وي
 .د قضييی له حاالتو سره مناسب او متناسب ويکې چلند بايد تبعيضی نه وي او 

له دې امله د نيونې لپاره بايد قانوني داليل موجود وي او نيونه يا ګرفتاري بايد په قانوني  •
ددې حق د ساتلو يو مهم تضمين دادی چې نيول شوی تورن بايد په بيړه . دود تر سره شي

ې په صورت کې د هغه د قاضي ته حاضرکړي شي کوم چې د هغه د غير قانوني نيون
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  صفحه ٣٨

دا امر له يوه خپلواک مقام څخه د اغيزمن کنترول کونکي په څير . خوشی کولو واک لري
 .د خود سرانه توقيف د خطر د کمولو په معنی دی

  
)vi(  د سکوت حق ــ)ماده١٤) ١) (٨  
  
اول دا چې تورن نه شي مجبوريدلی تر . د سکوت يا خبرو نه کولو حق  دوه عنصره لري •

په دی ډول د عدلي پروسې په ټولو مراحلو کې د قانون له . له ځان مقصر وګڼيڅو پخپ
دوهم داچې که . خوا تورن د اظهاراتو ورکولو او اعتراف کولو ته مجبورول منع دي

چيرې عدلي مقامات د متهم له سکوت څخه معکوس استنباط وکړي نو دا به په دې معنی 
د جرم د ثبوتولو دنده د څارنوال په . وی دئوی چې د متهم د ذمې برائت پر حق تيرئ ش

غاړه ده نو ځکه هم يوازی د سکوت پر اساس د يو چا تورن کول د هغه د ذمې د برائت 
سره  له دې هم دا امکان شته چې د تورن له سکوت څخه بيله دی . پر حق باندې تيرې دئ

وشي او دا په دې چی د هغه د منصفانه محاکمې حقوق تر پښو الندې شې د جرم استنباط 
د سکوت . شرط چې څارنوال د جرم د ثبوت لپاره په پوره اندازه شواهد راټول کړي وي

زمه ده چې متهم له خپلو حقوقو څخه خبر شوئ الله حق څخه د مؤثرې استفادې په خاطر 
  .وي

د جرم د ثبوت په وخت کې هيڅوک بايد دی ته مجبور نه شي چې د ځان پر ضد شهادت  •
 .  په جرم اعتراف وکړيورکړي او يا

  
)vii(    حقوقي مرستې او حقوقي وکالت   ــ)d) (ماده١٤) ٣  
  
د عدالت د تأمينولو په خاطر که . دا حق د منصفانه محاکمې د بنسټيزو عناصرو څخه دی •

چيری متهم مالي امکانات ونه لري نو د هغه د حقوقي وکالت حد اقل تضمينونه بايد برابر 
  .شي

  
)viii(    ــ   د محکمو قانونيت)ماده١٤) ١  
  
د منصفانه محاکمې د لمړنيو شرائطو څخه يو دادی چې يوه با صالحيته، خپلواکه او د  •

د حکومتي ځواکونو د ويش ګټې . قانون له خوا جوړه شوې محکمه د دعوی فيصله وکړي
په دی کې دي چې يو باصالحيته قضائي مقام چې د اجرائيه اومقننه قواو تراغيزی الندی 

 .ړشينه وي جو
هغه محکمه چې پر قضيو فيصله کوي بايد قانوني وي دا په دې معنی چې د اساسي قانون  •

دا محکمه بايد د قضيو د اوريدلو صالحيت . او يا نوروقوانينو له خوا جوړه شوی وي
 .ولري، بيطرفه وي او د ټولو په وړاندی مساويانه چلند وکړي

  
)ix( محکمو ته مراجعه)ــ   نهمه ماده)   رسيدنه 
  
محکمو ته د رسيدنې حق په دی معنی دئ چې هر څوک بايد دا امکان ولري چې د خپلو  •

حقوقود ثابتولو لپاره محکمو ته مراجعه وکړي، بيله دې چې قانون، مقررات او يا مادي 
په ماهيت کې دا هغه حق دی چې د هغه له مخې د هرچا . منابع ددې کار مخه ونيسي
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  صفحه ٣٩

خت ورکړی شي چې محکمې ته خپله قضيه وړاندې غږبايد واوريدل شي او هغه ته و
  .کړي

  
)x(   د قاضيانو خپلواکتوب او بيطرفي  ــ)مادې١٤) ١(  ،٩) ٣   
  
. يوه خپلواکه قضاېي قوه د منصفانه محاکمې د اصولو په عملي کولو کې مهم رول لوبوي •

 قاضيان بايد د دعوی کونکو اړخونو سره منصفانه او مساويانه چلند وکړي او د هرې
  .ځانګړی قضيې د شواهدو په نظر کی نيولو سره عيني فيصله صادره کړي

  
)xi(   د محاکمې د غير ضروري ځنډونې مخنيوې  ــ)(، ٩) ٣c) (مادې١٤)٣   
  
د جرمي قضييو ځنډ نه منونکې څيړنه عدلي او قضائي مقامات دې ته رابولي چې د عدلي  •

پورې په يوه ممکنه او لنډه موده تعقيب ټولې مرحلې له ابتدائيه محکمې څخه تر استيناف 
 .کې تر سره شي

  
)xii(    علني محاکمې   ــ)ماده١٤) ١   

  
د علني اجالس حق اود علني قضاوت : د علني محاکمو دد ائرولواصل دوه برخې لري •

 .حق
د محکمې علنيت د افرادو د ګټو د ساتلو يو مهم تضمين دی ځکه له دې الرې عدالت په  •

ل محکمو ته دا امکان ورکوي چې خپله بيطرفي ، خپلواکتوب دا اص. علني ډول تأمينيږي
او انصاف ثابت کړي او په نتيجه کې پر محاکمو باندی د ملکي افرادو د اعتماد د 

 .احساسولو سطحه لوړيږي
په علني محاکمو کې دا استثنا هم شته چې د هغې له مخې په ځينو او يا ټولو غونډو کې د  •

 . محدود شي، د مثال په توګه د مراحقو ځوانانو په قضيوکېمطبوعاتو او عامه خلکو ګډون
  
)xiii(   د مناسبې دفاعيې حق  ــ )(، ٩) ٢c) (مادې١٤)٣   
  
دا حق نه يوازی د حقوقي وکيل د لرلو اويا له ځانه د دفاع کولو حق دې، بلکه د هغه له  •

څخه مخې متهم کولې شي د اتهام ټول جزئيات او شواهد تر السه کړي او له شاهدانو 
ددې حق عمده برخه داده چې عدلي مقامات مکلف دي متهم د هغه پر ضد . پوښتنې وکړي

له اتهاماتو، د هغه له قانوني حقوقو او د هغه په اړه د عدلي مقاماتو له خوا د نيول شويو 
دا تول دفاعې خوا ته مساوي امکان ورکوي تر څو د متهم دفاعيه . اقداماتو څخه خبر کړي

  دی کړيجوړه او وړان
  
)xiv(     شــــاهدان   ــ)e) (ماده١٤)٣    
  
د شاهدانو د رابللو او له هغوی نه د پوښتنو کولو حق د مناسبې دفاعيي د لرلو يوه نه  •

دا حق مدافع وکيالنو ته اجازه ورکوي چې له هغو ). پاس وګورۍ(بيليدونکې برخه ده
ري پوښتنه وکړي او د شاهدانو څخه چې د جرم د تبرئي او يا تخفيف په اړوند مدارک ل
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ددې حق پايلې داده چې ټول مدارک بايد د متهم په . څارنوال پر شواهدو اعتراض ونيسي
حضور علني محکمې ته وړاندی شي تر څو همدا مدارک او دشاهد اعتبار او اعتماد 

 .ارزيابي شي
 پدې قاعده کې استثناأت امکان لري، د مثال په توګه که چيرې د شاهد مصئونيت تر  •

له شاهد څخه د . اما دا ډول استثناأت د مدافع وکيل حقوق نه نقضوي. پوښتنې الندی وی 
پوښتنې حق د ځينو عملي عواملو له کبله محدود کيدای شي ، د مثال په توګه د شاهد د 

اما عدلي مقامات . غيابت او يا هم کله چې شاهد د متهم له خوا د غچ اخيستنې ويره ولري
 .هدانو په پيدا کولو کې غفلت ونه کړيبايد د اړونده شا

  
)xv(     ژباړونکي او ژباړه  ــ)a) (ماده١٤)٣   
  
د ژباړونکي د درلودلو حق ډير مهم دې ځکه که چيرې متهم د ژبنيو خنډونو له امله د ځان  •

د يوې . پر ضد پر اتهاماتو ونه پوهيږي نو د ځان نه ددفاع ټول حقوق بې مفهومه دي
 ضروري ده چې متهم ته د عدلي تعقيب په ټولو مراحلو کې د عادالنه محاکمې لپاره

دا حق نه . ژباړونکي مرسته ورسيږي تر څو د هغه د مناسبې دفاعيې حق تأمين شي
لکه څنګه چې د ژباړونکي . يوازې بهرنيانو بلکه د کورنيو ژبنيو اقليتونو ته هم رسيږي
 په ټولو هغو قضيو کې چې مرسته په جزائي محاکماتو کې ډير اهميت لري نو ځکه هم

 .متهم مالي توان ونه لري د ژباړې مصارف بايد د دولت له خوا ورکړل شي
  
)xvi(    د مـــرافــعې حق   ــ)ماده١٤)٥   
  
له يوې خوا متهم ته دا امکان ورکوي چې د خپلو حقوقو د ساتلو  د مرافعې د غوښتلو حق •

و له بلې خوا د استيناف  محکمې په اړه د يوې با اعتباره محکمې فيصله تر السه کړي ا
قاضي ته دا زمينه مساعدوي چې هغو اشتباهاتو ته ګوته ونيسي کوم چې ښائي د مخکني 

  .قاضي له خوا شوي وي
  

)xvii(    مراحقين  ــ)( ،٦) ٥b) (مادې٢٤) ١( ،١٤)٤(، ١٤) ١(، ١٠) ٣( ،١٠) ٢   
  
ماشوم .  تضمينونه شتهمراحقينو يا تنکې ځوانانو ته د نړيوالو حقوقو په قانون کې خاص •

هغه چاته ويل کيږي چې سن يې تر اتلسو کم وي، مګر داچې په ملي قوانينو کې د بلوغ 
تر محاکمې دمخه او ). د ماشوم د نړيوال تړون لمړۍ ماده( سن مخکې ټاکل شوې وي 

ترهغې وروسته د ماشومانولپاره دژغورنې د پراخو تدابيرودنيولودليل دا دې چې هغوی 
يات آسيبپذيره  دي او دولت او ټولنه د تنکيو ځوانانو له محافظت سره عالقمندي ترنوروز

 .لري
ـمې مادې دا په ګوته کړې ده چې له ماشومانو سره عدلي ٤٠د ماشوم د حقوقو د تړون  •

چلند بايد د هغوی د کرامت په نظر کې نيولو او په ټولنه کې د بيا پيوستون له هيلې سره 
امله الزمه ده چې د متهمو ماشومانو لپاره يو ځانګړئ عدلي سيستم له دي . سم ترسره شي

زمه ده چې د الله ټولنې سره د متهمو ماشومانو بيا پيوستون ته د رسيدو لپاره . جوړ شي
ماشومانو جرمي سوابق په ډيره محرمه توګه وساتل شي او يوازې باصالحيته مقامات د 

مانو له بدنامۍ څخه د مخنيوي لپاره د ماشومانو همدا راز د ماشو. هغو د ليدلو اجازه ولري
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دا امر د محکمې د . په خاصو محاکمو کې د عامه خلکو او مطبوعاتو ګډون منع دئ
په حبس محکوم شوي تنکي ځوانان بايد له . فيصلې د ابالغ په صورت کې هم صدق کوي

  .لويانو څخه بيل وي
  
  

  د دعوې د حل بديل ميتودونه) ب
  
  ســــريزه. ١
  

له وساطت او منځګړيتوب څخه نيولی چې دريم : يد دعوی دحل بديل يا ثانوي ميکانيزمونه ډير د
نجه کې ښکيل الره پيشنهادوي تر حکميت پوری، کله چې په النجی د حل غيرالتزامي التن د 

  .اړخونه دا په ځان مني چې د دريم اړخ پريکړه ومني
موده لنډه کړي، د دعوی د اقامې مصارف نجو د حل او فصل الدا ميکانيزمونه کولی شي چې د 

  ٤١.وسپموي او د بوختو او کندکارو محکمو بار سپک کړي
  
نجې ددعوی له رسمي اقامې الرې ځينې وسائل لري د کومو په مرسته چې النجو د حل بديلې الد 

رو سره عالقمندي په دې سبب ده چې الد ځينو هيوادو له خوا له دې بديلو . پرته حل او فصل کوي
  . رې چاري بيا راژوندۍ کړيالی غواړي د وساطت او منځګړيتوب عنعنوي هغو

  :رې په دريو لويو څانګو ويشل شوی ديالد دعوی دحل بديلې 
  
)i( له محکمو سره تړلې امکانات  
)ii( رېالړې د عوی د حل بديلې الد تولنو پر بنسټ و  
)iii( تجارتي حکميت 

  
  رېالنجو د حل بديلې الله محکمو سره تړلې د. ٢
  

نجې يوه داسې حل الرې دي چې يو دريم بيطرفه اړخ د ال منځګړيتوب او پخالينې رې دالدا بديلې 
له محکمو سره تړلې . نجمنو لپاره د منلو وړ ويالته د رسيدو لپاره مرسته کوي کوم چې د دواړو 

بيطرفانه ارزيابي، د منصفه هيئت مجموعي فيصله، کوچنی : د دعوی د حل نورې الرې دادې
رې چارې د دعوی داقامې موده او الل داد اليتودونو د پلويانو په استدددې م. محاکمې او نور

مصارف کمي، عدالت ته مراجعه آسانوي، د محکمو مصروفيتونه کموي او په عين وخت کې د 
  .نجمنو تر منځ د ټولنيزو اړيکو ساتل تأمينويال

                                                 
 Roberts, S. and Palmer, M., Dispute Processes.  ADR and the Primary Forms of: دا مأخذ ته وگوری  ٤١

Decision-Making (Cambridge: Cambridge University Press, ٢٠٠٥).  
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  رېالړې ددعوی د حل بديلې الد ټولنو پر بنسټ و. ٣
  

توکې رسمي عدلي الي محکمو له سيستم نه خپلواکې دي، په ځينو حارې د رسمالد دعوی د حل دا 
نوي . سيستم ښائي غيرعيني، ګران، ليرې پروت او يا هم په کوم بل علت د خوښې وړ ونه ګڼل شي

، مذهبي ږيرو چې پر سپيننوښتونه کله ناکله د خلکو د عدالت د عنعنوي موډلونو پر بنسټ 
  .اتکأ لري رامنځته کيږيمشرانو او د ټولنې پر نورو مخورو 

  
  تجارتي حکميت. ٤
  

ل حنجو د الدا د. رو په ځينو تعريفونو کې تجارتي حکميت هم شامل دېالد دعوې د حل د بديلو 
نجمنو باندې د قبول وړ اليو بيطرفه دريم اړخ په دواړو  هغه شخصي اجراأت دي چيرې چې

لي تجارتي حکميت د موډل له مخې ورته په تيره لسيزه کې ډېرو هيوادونو د بين المل. پريکړه کوي 
 کال کې د ملګرو ملتونو د نړيوال تجارتي قانون د ١٩٨٥دا موډل په . قوانين تصويب کړي دي

کميسيون له خوا وړاندي شو چې په هغه کې د حکميت پريکړه ددواړو خواو لپاره په قانوني توګه 
حکميت يي غوره کړی وي د پراخو الزامي ګنل کيږي او د تجارتي شرکتونو لپاره چې تجارتي 

  حقوقو تضمين کوي
  
  

  رو افغاني ميتودونهالد دعوی دحل د بديلو ) ج
  

نجو دحل يو مهم ميکانيزم ؤ الد تيرو پيړيو په ترڅ کې د جرګو عنعنوي سيستم په افغانستان کې د
 ژبه کې د جرګې کلمه په پښتو.او د هيواد د ټولنيز نظم په ساتلو کې ېې اغيزمن رول لوبولی دی

جرګه د افغانې ټولنې په کلتوري او . فارسي او ترکي ژبو کې هم شته\اما په دري. ډيره استعمايږي
نجو د حل له قومي او قبيلوي دودونو او رواجونو سره نږدې السياسي ژوند کې د پښتنو له خوا د 

 د ګډې نغښتې ده چيرې چې خلک د کړکيچ د حل او يا دنورو مهمو تولنيزو مسائلو په هکله
  ٤٢.پريکړي کولو لپاره راغونډيدل او چارچاپيره په يوه لويه کړۍ کيناستل

  
که څه هم جرګې د افغانستان د اکثريت پښتنو د قومي اقتصاد او ټولنې سره ټينګې اړيکې لري، 
مګر په ليرې پرتو سيمو او کليو کې چيرې چې تاجيکان، هزاره ګان او ازبکان اوسي د شورا په 

نجو الد افغانستان د تاجيکانو ، هزاره ګانو او ازبکانو ترمنځ شورا د هغو . ی شوی دینامه هم ياد
  .ره ده چې د انفرادي کسانو، کورنيو، د کورنيو د ډلو او يا قومونو تر منځ را پيدا کيږيالد حل يوه 

  
کامو که څه هم  جرګې له اسالم نه  مخکې مروجې وې اما د هغو روحيه او فلسفه د قرآنکريم له اح

د افغانستان بشپړ اکثريت مسلمانان دي او هغوی د جرګو له روحيي او فلسفې . سره مطابقت لري
د جرګو قبيلوي او .   نه مال تړ کوي ځکه چې هغه د دوې د مذهبي عقائدو سره مخالفت نه لري

سي د پارلمان دوه مجلسونه ول. قومي اصل د افغاني ټولنې په سياسي ژوند کې جوت انعکاس لري 
جرګه او د مشرانو جرګه په همدې نومونو ياد شوي او د هيواد د استازو لويه غونډه هم د لويي 

  .جرګې په نامه ياديږي
                                                 

 ’Wardak, Ali, ‘The Institution of Jirga and Local Dispute Settlement in Afghanistan : دا مأخذ وگوری  ٤٢
(Draft Paper), To Be Published ٢٠٠٦  
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يوه جرګه کيداي شي چې د افغانی ټولنی د جوړښت په بيالبيلو سطحو کې جوړه شي لکه 

استمدارانو غونډه د په ملي سويه د افغانستان د سپين ږيرو او سي. ملې،قومي او سيمه ايزه جرګې
لويې جرګې په نامه ياديږي چې په نوبتي ډول دايريږي او د هيواد پر مهمو مسئلو لکه د جګړې 

د ټيټي سويې . اعالنولو، د سولی د تړون منلو او داساسي قانون د تصويبولو په هکله پريکړې کوي
نجې حل او التر منځ دي چې د قومونو او کليو ) يا مره کې(جرګې هماغه  قومي او محلي جرګې

د کليو محلي جرګې چې  ډير عموميت لري  دافغاني ټولنې د روزمره کړکيچونو سره . فصل کوي
محلي جرګه د يوه . سر او کار لري او په هيواد کې د دعوې دحل يو مهم غير رسمي ميکانيزم دئ

کې ژوند وکړي په يوه خيل پوری اړونده کورنۍ کيداي شي چې په څو کليو . خيل تر منځ جوړيږي
  .نجې فيصله کويالنو ځکه هم محلي جرګې د څو کليو تر منځ 

  
  :ندې ترکيبي عناصر لريالنجو دحل يوه وسيله ده چې المحلي جرګې د 

  
، عرفي دودونه او )د قوم مدني او جزائي قانون(په وخت او ځای پوری تړلې نرخ 

 نجې په هکله پريکړهالد ، )منځګړي او خبری اتری کوونکي( رواجونه، د مرکه چيانو ډله
  .چې منل يي د ګډون کوونکو له خوا حتمي دئ) د مرکه چيانو نهايي فيصلې( 

  
دا تعريف په دې معنی دې چی د يوه خيل غونډه چې په هغې کې د جرګې پاسني ترکيبي عناصر 
لکه نرخ،عرفي دودونه اورواجونه،مرکه چيان او پريکړه نه وي، د هغې غونډې تصاميم حتمی 

ددې څلورو عناصرو تحقق د جرګې د پروسې له اعتبار او دهغې دوروستۍ . جرا نه دياال
  .پريکړې د مشروعيت او معنويت سره نږدې اړيکي لري

ً په ټاکلو، علني او عامو ځايونو کې دايريږي، چيرې چې د هغې غړي په ګډه المحلي جرګې معمو
سئلو لکه پر ځمکه، ملکيت يا ميراث نجې له کوچنيو مالدا . نجو د حل لپاره راټوليږيالسره د 

په جرګو کې . باندې له دعوی څخه نيولی بيا تر جنائي مسئلو پورې وي لکه بدني ضرر او قتل
. ګډون کوونکي د هغوی د ټولنيز موقف له توپير سره سره ځانونه يو له بل سره مساوي احساسوي

ا د وينا کوونکو رتبوي نظم محلي جرګې د مساوي حقوقو غونډې دي او په هغو کې رئيس او ي
د محلي جرګو ميلمه . ً له څو ورځو وروسته نيول کيږي الپه محلي جرګو کې پريکړې معمو. نشته

  .نجه کې د ښکيل اړخ له خوا او يا د خيل او کلي د با نفوذه غړي په غاړه ويالپالنه اکثرًا په 
  

ورسيږي نو د هغې منل په که چيرې مرکه چيان د جرګې په پای کې يوې منصفانه پريکړې ته 
نجه کې شاملين  پريکړه منصفانه ونه بولي نو الکه چيرې په . نجه کې پرښکيلو خواووحتمی دهال

دی حالت ته کوږ نرخ وايي او دا په دې معنی چې د نرخ تعبير او تفسير . دا فيصله رد کيدای شي
  .ګه کړی دهسم نه ؤ او يا دا چه مرکه چيانو بډی خوړلي او يا يي د يوې خوا نن

  
که چيرې . په دې حالت کی ناراضي اړخ بايد د کليوالومالتړ ولري تر څو بله جرګه راوغواړي

دوهمه جرګه د پخوانۍ جرګې په پريکړه کې کوږ نرخ پيدا کړي نو مرکه چيان خپل اعتبار له 
 برسيره پر دی هغوی بايد دواړو. سه ورکوي او په راتلونکو جرګو کې د ګډون حق نه لريال

محلي جرګې هم د قومي جرګو په شان درې واره راغونډيدائ شي، . خواوو ته تاوان هم ورکړي
  .ددريمې جرګې پريکړه وروستۍ ده او بايد عملي شي
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د دواړو خواو لپاره د منلو وړ پريکړی ته درسيدو په الره کې " دوديز صالحيت" د مرکه چيانو
رچينې د هغوی په شخصي صفاتو کې نغښتې د مرکه چيانو د مشروعيت اصلي س. ډير رول لري

رښودنې مهارت او دجرګې پر التقوی، دينداري، سخاوت، نجابت، ټولنيز موقف، د: دی لکه 
همداراز مرکه چيان په ډير مهارت سره له قانع کونکو .  اصولو او نافذو قوانينو پوهيدنه

نه ګټه اخلي تر څو )  يوواليلکه د خدای نه ويره، دننګ او ناموس د خطر او د خيل د( يلوڅخهالد
  .  دواړي خواوې د يوې پريکړې منلو ته حاضر شي

  
نجې اړخونو ته د المحلي جرګې د خپلو فيصلو د عملي کولو غيررسمي ميکانيزم لري چې د 

که چيرې کوم څوک د منل شوې پريکړې نه سر . پريکړې نه د سرغړونې اجازه نه ورکوي
په ځينو حاالتوکې د جرګې د . ه خوا يو بايکوټ ته واييرټل د ټول کلې ل. وغړوي رټل کيږي

  .  کيږي )جريمه(پريکړي سرغړونکئ ناغه 
  

. د افغانستان په ځينو برخو کې د جرګو پريکړې د اربکيانو له خوا په ځواک سره تطبيقيږي
ً د کلي ځوان او مجرد نارينه دي چې د جرګو د پريکړو د عملي کولو مسئوليت الاربکيان معمو

په ځينو حاالتو کې هغوی ته دا امر هم کيدای شي چې د جرګې د پريکړې د متخلف کور . يلر
دې د ) محکوم شوې شخص(په ځينو نورو حاالتو کې جرګه دا پيشنهادولی شي چې پړ. وسوځوي

  .نجې د حل لپاره د زيانمن شوي اړخ خپلوي ته ښځه په نکاح ورکړيال
  

ه خوا ډيرې کمې شوی دي، مګر بيا هم په هغو برخو که څه هم دا ډول پريکړې د محلي جرګو ل
د افغانستان په باب مطالعاتو ښودلی ده . کې  چې جنګ ساالران تر اوسه هم واک لري ليدل ګيږي

چې ددغوجنګ ساالرانو له خوا جوړي شوې جرګې او شوراګانې ورځ په ورځ مخ پر کميدو دي 
کلي او قوم د مشرانو او سپين ږيرو او ځای يې دوديزه خپلواکې جرګې نيسي چيرې چې د 

ددې دليل دادئ چې جنګ ساالرانو د خلکو تر منځ اعتبار او مشروعيت . صالحيت اعاده شوی دی
  .له السه ورکړی دی

  
د يادولو وړ ده چې د دوديزه جرګو او شوراګانو ځينې فعاليتونه بايد محکوم شي ځکه چې هغه د 

په يوويشتمه پيړۍ کې . الو قوانينو څخه سر غړونه ده ملي، اسالمي او د بشر د حقوقو د نړيو
محلي جرګې چې په عنعنوي ډول پالرساالري بڼه لري يوازې هغه وخت د يوه متساوی الحقوقه 

له . جوړښت په توګه فعاليت کولې شي چې د هغې په کار کې دواړه ښځې او نارينه ګډون ولري
  .نکې دهدې امله دا په ډيرو سطحو کې د اصالحاتو غوښتو

ددې لپاره چې محلي جرګې وکولی شي خپل ټول امکانات په کار واچوي نو بايد خپلواکه وي او د 
او باالخره د جرګو پريکړې بايد  د ملي . جنګ ساالرانو له غيرقانوني نفوذ څخه خالصی شي

اساسي د وروستيو فوق العاده او د . قوانينو او د بشر د حقوقو د اساسي اصولو سره تطابق ولري
قانون د لويو جرګو تجربو دا وښودله چی په افغانستان کې د جرګو عنعنه دا ظرفيت لري چې 

  .عنعنوته له معاصرو ارزښتونو سره پيوند ورکړي
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 ويبسايټونه:

 

 د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کميسيون •
http://www.aihrc.org.af/ 

 
   د ټولنې د بشري حقوقو کميټهويلز د حقوقپوهانونګلستان او د ا •

http://www.barhumanrights.org.uk/ 
 
 د انګلستان د بهرنيو چارو وزارت •

http://www.fco.gov.uk 
 
 اصول) دالتيمير دماڼۍ( کامنويلټ هيوادونود •

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/{ACC٩٢٧٠A-
E٤-٩٢٩AE٠-AEF٩-

٤AAFEC٦٨٤٧٩C}_Latimer٪٢٠House٪٢٠Booklet٪٢٠١٣٠٥٠٤.pdf  
 
 د بشر د حقوقو نړيوال تړونونه  •

http://www.ohchr.org/english/law/index.htm 
 
  ټولنه ــ د اخالقو نړيوال قانوند حقوقپوهانو نړيواله •

http://www.ibanet.org/images/downloads/International_Ethics.pdf 
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