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  پراختياو احقوق اقتصادى -ټولنيز
  

  اصول د نړيوالو حقوقو  – لومړى

وه ډلې حقوق په رسميت پيژندل شوى دى چې په  اعالميه كې دهد بشر د حقوقو په نړيوال
، ټولنيز   عنعنوى توګه له يو بل څخه بيل په نظر راځى لكه مدنى او سياسى حقوق او اقتصادى

دغه دواړې ډلې په بيلو ميثاقونو يعنى د مدنى او سياسى حقوقو نړيوال . او فرهنګى حقوق
يثاق كى بالترتيب انعكاس وال منړيپه ميثاق او د اقتصادى، ټولنيز او فرهنګى حقوقو 

څوك د حقوقو  دغه دوې ډلې يو له بل سره تړلې ګڼي او نور د حقوقو په نامه د . ديموندلى 
  .  اهانت ګڼي مفكوره د بشر د حق د مفكورى د يادولو او فرهنګى  آرمانونوواقتصادى، ټولنيز

  د عمومى غونډې له خوا د  د ملګرو ملتوميثاق نړيوال حقوق و فرهنگى ا ټولنيزاقتصادى، د 
2200A (XXI) نيټه تصويب شو او16 كال د دسمبر د مياشتې په 1966 په لړ كى د ېره قطعناميشم  

 كال د اپريل د مياشتى 1983افغانستان د  .  نيټه نافذ شو3 كال د جنورى د مياشتى په 1976 د
لومړۍ برخه د مدنى او . ري دغه ميثاق پنځه برخې ل . نيټه ددغه ميثاق سره الحاق وكړ24په 

دوهمه برخه . سياسى حقوقو د ميثاق په شان د نړى د خلكو د خوداراديت حق په رسميت پيژنى
دريمه برخه څرګند ماهوى حقوق را په .  ماهيت راپيژنيعمومىكلفيتونو مد غړو هيوادونو د 

حقوقو د يوه تړون څلورمه برخه د ميثاق د نړيوال تطبيق او پنځمه برخه د بشر د . ګوته كوى
كار د ، )هماد 6( حق  كاردحقوق په دريمه برخه كې ماهوى . نهايى احكام په ځان كې لري

د ، )هماد 8( حق و د جوړولواتحادي صنفى د، )هماد 7( حق وشرايط وو مساعداعادالنه د
د ژوند د   شمولاستوګنې پهو ااك ښخوراك، پود ، )هماد 9 (ې حق بيمو او تأميناتټولنيزو
 13(حق تحصيل دو ا) هماد 12( حق روغتياو فكرى اجسمى د ، )هماد 11 ( حقېسطح ېمناسب
  . بيان شوي دي)هماد

و د ماهيت حقوقو سياسى امدنى دو ا وحقوقو فرهنگى ا ټولنيزواقتصادى، د  چى ه دهواضح
   : د مثال په توګه. ځ متقابله اړيكه وجود لرينتر م

 .قوقو د تضمين په اړه د تبعيض منع ګډه  دهپه دواړو ميثاقونو كى د مندرجو ح •
كه څه هم د تحصيل د حق او د مور او پالر له خوا د كوچني د مكتب د انتخابولو آزادي د   •

، د ) ماده13(په ميثاق كې تسجيل شوي دي  وو فرهنگى حقوقا ټولنيزواقتصادى، 
 د مدنى او سياسى پالر او مور له خوا د ماشوم د ديني او اخالقي تعليماتو انتخابول 

  ). ماده18(ى دى حقوقو په ميثاق كې بيان شو
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په لومړى ميثاق كى بيان شوى دى، مګر د ټولنې د حق د صنفى اتحاديو د جوړولو  •
 .شرط ګڼل كيداى شي په دوهم ميثاق كې راغلى دىالزمي آزادۍ حق چى د هغى 

رو حقوقو لكه د بيان په همدې ډول، د جسمى او فكرى روغتيا حق په څرګنده توګه د ډي •
 .شرط ګڼل كيږيالزمي آزادى او سياسى برخې اخيستنې 

كې ليكي چې قحطي هيڅكله هغه هيواد ته نه ده راغلې  كتاب په خپلو امارتيا سين ا •
كوم كې چې خپلواك وى، په منظمه توګه انتخابات داير كړي، اپوزويسيون ګوندونه 

 1.ات ولري چې د سانسور نه خوندى ويبوع چې د خپل د انتقاد غږ لوړ كړي، او مطولري

د مثال . ددغې اړيكو په څنګ كې، ددغو دواړو ميثاقونو ترمنځ يو شمير توپيرونه ليدل كيږي
 غړۍ سره سمفقرې ) 1( مادى د 2د ميثاق د حقوقو په توګه، د اقتصادى، ټولنيز او فرهنګى 
وده منابعو موج  "ي توګه او لونكاغلي حقوق  په پرمختهيواد دنده لرى چې په دغه ميثاق كې ر

د ذاتى مشخصو حقوقو په هكله د مدنى او سياسى حقوقو .  په مطابق پلي كړي"د اعظمى حد
راغلي دي، . " ..هيڅ څوك بايد "  او يا  " ...هرڅوك حق لري "په ميثاق كې داسې عبارتونه لكه  

يثاق كې  اكثراً  دغه فورمول په داسې حال كې چې د اقتصادى، ټولنيزو او فرهنګى حقوقو په م
دغه ډول عباراتو ته د يو .  راغلى دى"حق په رسميت پيژني... غړي هيوادونه د هر شخص د "چې  

دوى وايي چې ددغو عباراتو آخر نه معلوميږي  او . شمير ليكونكو له خوا ګوته نيول شوى ده
  :الندى مثال ته توجه وكړى. 2ډير پروګرامي شكل لري

  :كويفقره حكم ) 1( مادې 2د 

د دغه ميثاق هر غړۍ هيواد ژمنه كوي چې په دغه ميثاق كې د مندرجو حقوق د بشپړ 
په موخه د پرمختلونكي برياليتوب لپاره څه په يوزاې توګه او يا د نړيوالو پلي كيدو 

له ليارې د ټولو اړوندو  مرستو او همكارۍ، په تيره بيا اقتصادي او تخنيكي مرستو،
  .يره بيا تقنينى اقداماتو په ګتې اخيستو سره، ګامونه اوچت كړيوسيلو په ت

  :كوي  حكم هماد 11

د خپل ځان او كورنۍ لپاره د ژوند يوه مناسبه  ددغه ميثاق غړي هيوادنه د هر سړي - 1
كور د درلودلو، او د ژوند د شرايطو د و ااك ښخوراك، پوسطحه لكه مناسب او كافى 

د حق ددغه ميثاق غړي هيوادونه ددغه  .ميت پيژني حق په رسدوامداره ښه كيدو

                                                            
١  Amartya Sen, Freedoms and Needs, The New Republic (Jan ١٠ and ١٩٩٤ ,١٧) ٣١ at ٣٢.  
٢  Steiner and Alson, International Human Rights in Context: Law Politics and Morals (٢nd Ed) at p.٢٤٦.  
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 اوچتوى او په دې توګه د اړخونو د آزاد الزم ګامونهترالسه كولو او پلي كيدو دپاره 
  . رضايت په اساس د نړيوالو همكاريو د ارزښت ضرورت مني

 حق په رسميت پيژني بنسټيزد هر سړي د لوږې نه خالص  ددغه ميثاق غړي هيوادونه - 2
په يوازې توګه او ياهم د  كړنالرې اقدامات او څرګندې وړ  الندنيو موخو لپاره او د

  : پلي كوينړيوالې همكارۍ له ليارې

د تخنيكى او علمى پوهې په ګټې  سمول،  او ميتودونود توليدى ليلو  .أ 
د تغذيې د پوهې د ،  خوراكى موادو ساتل او توزيع كولداخيستو سره 
و د پراختيا او ګټې اخيستو د ترټولو مؤثرې د طبيعي منابع، اصولو خپرول

  .سطحې د رسيدو لپاره د كرنى د سيستمونو پراخوال او اصالح كول
د احتياج په اندازه او د واردكوونكي او صادركوونكي هيوادونو د   .ب 

د پروبلمونو په نظر كى نيولو سره د نړۍ د خوراكي موادو د محصوالتو 
  .ولتامين وتوزيع كولعادالنه 

  :كويحكم ه ادم 12

 لوړې سطحې پورې  دځانى او فكرى ې  ترټولو ممكندغه ميثاق غړي هيوادنه د هر سړي د - 1
  .پيژنيرسميت په  سالمتيا حق

هغه ګامونه چې غړي هيوادونه ددغه حق د پوره پلي كيدو په الره كې اوچتوي الندې  - 2
  : موخوې لري 

 دمانو د مرګ او مير كمول  اود مړ اوالد د زيږيدو د ميزان راټيټول او د ماشو  .أ 
  .كوچنيانو سالمه پراختيا

  . سمولاړخونود ژوند او صنعت د چاپيريال د حفظ الصحې د ټولو   .ب 
   .د ساري، بومي، مسلكي او نورو نارغيو مخنيونه او تداوي  .ج 
د ناروغۍ په وخت كې د ټولو طبى خدماتو او مراقبتونو د تأمين لپاره د   .د 

  .شرايطو برابرول

ته وهڅول چې استدالل وكړي دې اتو او جملو توپيرونه دي چې يو شمير مبصرين يې دغه د عبار
چې د حساسيتونو له كبله نه شو كوالى اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي حقوق د حقوقو ترنامه 
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حقوق  يو له بل څخه په الندې  سياسى او مدنى " حقيقى"دوى دغه حقوق او . الندې وشميرو
  3:توګه بيلوي 

  

  يو فرهنگا ټولنيزاقتصادى،   يو سياسامدنى 
  يوزاې غوښتنه او هيله ده  بنسټيز او عمومى

  كيداى نه شينحو تعريف په  قابل العدل د  كيداى شي تعريفنحو په   العدلقابل د
  نېاګ، انجوونه سازماننړيوال ،  حكومتملى  يو روښانه كارمننونكۍ

  منابع تونه او محدودې رقيب اولوي  د مكلفيت د ترسره كولو ظرفيت درلودل

كمې كوالى شي  او ياغواړي د يوه عارض  آيا محخبره داده چې؟ د عدل قابليت څه شى دئ
ى چاره او درمان  يدپاره چې د خپل د يوه څرګند حق د تيري په هكله شكايت لري كوم قضا

هكله تر ولى د عدل قابليت د اقتصادى، ټولنيزو او فرهنګى حقوق په . ى او كه نهړوړاندې ك
سوال الندې راځي؟ ددغو حقوقو پلي كول داسى مسائل په ځان كې لري چې د منابعو په 

لومړى دا دليل وړاندې كيږي چې كه چيرې قرار داوي چې قضا په دغه .  تخصيص پورې اړه لري
ه مجوريږي چې د بودجوي تخصيصاتو په چارو كې چې ې تډول حقوقو باندې غور وكړي، نو د

دوهم داسې دليل وړاندې كيږي چې د منابعو د . صالحيت دى مداخله وكړيد مقننه قوى 
تخصيص چارې اكثراً د منابعو د نشتوالي او د رقيبو ګټو په شته والي كې صورت مومي؛ 

 ترمنځ قضاوت سخت انتخابونو ته اړتيا لرى كوم چې دهغو ارګانونو په واك كې دى ددغو ګټو
په داسې حال كې چې قاضيان نه دهغوى واك او نه .  ديچې په دموكراتيكه توګه انتخاب شوى

  4.مشروعيت لري 

  

   رويې قضائى مقايسوى–م هدو

  بهتجرقضائى هند د   )1(

پورې اړه لري تر زياتې " وحقوق بنيادى" ون يو فصل چې پهاساسى قان كال 1950 هند د د
كى څرګنديږي او احتوا كوي چې په ډيرو قضائى مسئلو  حقوق و سياسىامدنى پورې  اندازې
  .پورې اړه لري"  وي اصولنك كړنالرې الرښوددولتى"  بل فصل د

                                                            
٣  David Beetham, What Future for Economic and Social Rights?  ٤٣ Political Studies (١٩٩٥) ٤١.  
٤  Cecile Fabre, Constitutionalising Social Rights, ٦ J. Polit. Phil (١٩٩٨) ٢٦٣, at ٨٣-٢٨٠.  
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  :كويحكم ه ماد 21

  .څوك د ژوند يا شخصي آزادۍ څخه نه محروميږي مګر د قانونى مراحلو په بناهي

  :كويحكم ه ماد 37

داچې په دغه برخه كې  مگر د محكمې له خوا تعميل كيږياحكام ددغې برخې مندرج 
صول د حكومتدارۍ په چارو كې اساسي رول ولري، او د دولت دنده ده چې د مندرج ا

  .كې كار واخليو تدوين اطرح دغه اصولو څخه د قانون  په 

  :كويحكم ه ماد 39

  :خپله تګالره د الندنيو موخو د تأمينولو په لياره كې سمبالوىدولت 

 ته عيشتممناسب او كافى سويه، ى العلښځې او نارينه ، تباعاد هيواد   )أ (
 ؛السرسنه ولري

چې د عامه ګټو  شي سمبالداسې و كنترول امالكيت  ومنابع مادىد ټولنې د  )ب (
 ؛په خدمت كې وي

 د ثروت او توليدى وسايلو د داسې يوه تمركز سبب نه عملد اقتصادى نظام   )ج (
 ؛شي چې د عوامو په زيان وي 

ي اجوړه وړكړل د ښځو لپاره د مساوى كار په وړاندې مساوو هم ا د نارينه وهم   )د (
 ؛شي

كار د توان او كوچنيانو د نازك و اصحت د كارګرو، كه ښځه وى يا نارينه، د   )ه (
عمر څخه ناوړه ګته وانه خيستل شي او خلك د اقتصادى مجبوريتونو له امله 

په داسى كارونو كې ځان شامل كړي چې ددوى د عمر او چې  دې ته اړ نه شى
 ؛سن سره مناسب نه وي

وركړل شى چې په سالمه توګه او د آزادۍ او و امكان ارصت  فكوچنيانو ته دى  )و (
عزت په شرايطو كې وده وكړي، او د كوچنيوالي او ځوانۍ دورې د استثمار او 

 .اخالقي او مادي بى بندوباريو څخه وژغورل شي
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  :كويحكم ه  ماد41

 كې د كار حق، تحصيل حق او د  حدود د خپل اقتصادى توان او انكشاف پهدولت 
كې د او نورو احتياجي مواردو زګارۍ، زړښت، ناروغتيا او معلوليت په حاالتو و

  .دولتى مرستى د حق د تأمينولو په الره كې مؤثر تدابير نيسى 

  :كوي حكم هماد 47

د خلكو د تغذى سطحې او د ژوند د كچې لوړول او د عامې روغتيا سمول د خپلو  دولت
  .بنسټيږو دندو څخه ګڼي

كه څه هم په مستقيمه توګه د عدل قابليت نلري خو د هند د عدلى نظام اصول ي دغه الرښودونك
د اجراآتو دوه خصلتونه يو له بل سره تړي او په دې ډول په لومړي ګام كې حقوق په ستره محكمه 

    اجرائي خصايل كوم دي؟هدغ.  يا د ټولنيز اقدام د دعوى سبب ګرځيكې څيړي چې د عامه ګټو

 په داسې توګه چې ترالسه شوي ليكونه قضاوتى د هند په محاكمو كې د ليكونو له الر )1(
ددې كار تأثير . چې د عوامو له خوا راليږل شوى دى په تحريرى عريضو باندې بدليږي

دادئ چې قانون په داسى ډول بدلون ومومي چې پرګنې د خپلو حقوقو د تيري په هكله 
 .نه ولريسمحكمو ته السر

وى ټولنيز او حقوقي كميسيونونو له ليارې د بى وزلو د محكمو له خوا ټاكل ش )2(
ونه د  كميسيوندغه. هيوادوالو د بد حالت په باب د ارقامو او حقوقى مداركو راټولول

دولت په پانګه جوړشوي او دهغوى په تركيب كې عوام، ټولنيز پوهان او په 
لپاره اړونده زياتيدونكي توګه پوهنتونونه او څيړنيزې ادارې چې د دعوى د غونډو 

 .رپوټونه جوړوي، برخه لري

 ستره 1986،  خپروې آل انديا ريپورترد، په وړاندېشركت ې بلديد  بمبئىاولگا تيليس د 
  18محكمه 

كې هغه عريضې پرتې دي چې د سړك ترڅنګ بى وزله كوډلې اوسيدونكو په  دوسيه په دغه
خه د كار د پيداكولو په خاطر استاذۍ، چې بې ځكمې كارګران دى او د لرو كليوالي سيمو څ

د  مهاراشتاد . حتى په ډيرې كمى اجورې سره بمبئي ته راغلي دي، محكمې ته وړاندې شوى دي
وكړ چې ټول دغه كډوال د خپلو كوډلو څخه وايستل شى او خپلو اصلى اعالم صدراعظم  ايالت

ډلې خرابى كړى او ته وليږل شي او د بمبئي د بلديې شركت ته ېى امر وكړ چې ددوى كوسيمو 
   .دهغوى اوسيدونكي د هغه ځاى څخه وباسي
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 مادې احكام تر پښوالندې 21ډلو ورانول د اساسي قانون د ووكړه چې  ددوى د كادعا و عارضين
هغوى ددې دعوا نه درلوده چې د سړك په اوږدو كې د ژوند حق لري بلكه ويې غوښتل . كوي 

 له همدې امله. شت د وسيلې پرته  ګټه نشي اخيستىچې د ژوند حق لري او ددغه حق څخه د معي
 د محكمې د مقام څخه هيله وكړه چې داسې  يو امر صادر كړي چې د هغې مطابق دوى د يې

حكومت داسې استدالل وكړ . هستوګنې د يوه بديل نه پرته د خپلو كوډلو څخه ونه ايستل شي
 مګر د هستوګنې تخصيص بايد د چې د ټولنې ډير بې وزلې ډلو ته دهستوګنې مرستي شوي دي

  .بيالبيلو اولويتي سكتورونو د متضادو غوښتونو د متوازن كولو نه وروسته صورت ومومي

 مادې سره سم 21 چې  د اساسى قانون د  نه مالتړ وكړ او ويې ويل استدالل و دعارضيند حكمه م
 39 مادې مطابق د 37ددغه پايلې پر بنا محكمې د . د ژوند په حق كې د معيشت حق شامل دئ

 مادې په اصولو تكيه وكړه هغوى يې د اساسي حقوق د معنى او 41د فقرې او ) الف(مادې د 
  د خپلو اتباعو د كه چيرې مصلحت داوي چې دولت. محتوى د درك او تفسير بنسټ وګڼل

معيشت د مناسبو وسيلو او د كار د حق د تأمين مكلفيت په غاړه ولري، نو دا به يو فضل 
نشو دولت كه څه هم . فروشي وي چې د معيشت حق د ژوند د حق له محتوى څخه وايستل شي

مجبوركيداى چې د خپلو اتباعو لپاره د معيشت كافى او مناسب وسيلى يا كار مهيا كړي، 
ر هرڅوك چې د معيشت له حق څخه محروم شي، د عادالنه او منصفانه قانونى اجراآتو پرته، مګ

 مادي سره سم محكمې ته شكايت 21كولى شي دغه محروميت د ژوند د حق د تيري په نامه د 
ددغه شركت له خوا خلكو ته مهلت نه وركول ددې سبب شو چې حق د عارضينو په خوا . وكړي

ه محكمې فيصله وكړه چې دوى د جارى مونسون د فصل د پاى نه يوه شي او له همدې امل
  .مياشت نور هم د خپلو كوډلو څخه ونه ايستل شي او وروسته بيا يوازې د محكمې په حكم

 په وړاندې ايالت در اپابالواينگيل  كارناتكا د هند د سترې محكمې پريكړو ته دئمراجعه وكړ
 ، وړاندېپه  ايالتد   اندهراپراديشدساماتا   هكله؛په حق كال د اوبو د 1993 ، ه كېقضي

ې او  اتحاديد هند د ه اتحاديو آزاديملكىد خلكو د و ا؛ په هكلهحق د  معيشتكال د 1997
  .كال د خوراك د حق په هكله 2001،  نورو په وړاندې

  

  هتجرب قضائى ېافريق جنوبىد   )2(

يم نه ورسته په تصويب ورسيد د هند د مدل چې د اپارتايد د رژاساسى قانون د جنوبي افريقې  
ي تګالره د ټولنيزو حقوقو د رويې په نامه پيژني او هغه ته يې بشپړ د اساسي ونكالرښود

   . حقوقو رسيمت وركړى دئ
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  :كوي چېحكم ) بنيادى احكام (لومړى برخه لومړى فصل 

و ارزښتونو دولت دى چې د الندني دموكراتيك و خپلواكه  جمهورى يېجنوبى افريقد 
  :پر بنسټ والړ دئ 

  د بشر حقوقو او آزاديو ته وده وركول و ته رسيدل ا و كرامت ، مساوات انسانى  )الف(

  :كويحكم ) اساسي حقوق (د دوهم فصل بيالبيلې برخې

  حقوق - رخه ب7

په هغه كې . په جنوبي افريقې كې د دموكراسۍ د تهداب ډبره ده حقوق دغه اساسي )1(
ې ميشته د ټولو خلكو حقوق تسجيل شوي دي او د انسانى زمونږ په هيواد ك

 . كرامت، مساوات او آزادۍ دموكراتيك ارزښتونه تائيد شوي دي

دغه اساسى حقوقو ته درناوۍ او له هغو نه ساتنه وكړي، هغوى ته وده دولت بايد  )2(
  .وركړي او پلي يې كړي

برخه كې راغلي   36دغه اساسى حقوق د يو شمير محدوديتونو تابع دي چې په  )3(
 .دي او يا هغوى ته اشاره شوې ده او يا ددغه فصل په بل ځاى كې راغلي دي 

  رخهب 26

 .يوه مناسب كور ته السرسنه ولري لري هر شخص حق  )1(
معقول ددغه حق د پرمختلونكي پلي كيدو د سرته رسيدو په موخه دولت بايد  )2(

 .ونيسي ت كې د موجوده منابعو په چوكا اقداماتنورو اتقنينى تدابير 
څوك د محكمې د حكم نه پرته چې د حاالتو د څيړنې نه وروسته صادر شوى هي )3(

هيڅ قانون په .   نه ايستل كيږي او يا كور يې نه خبرابيږي،وي د خپلې هستوګنې نه
 . خپل سر اخراج مجوز نه شي ګڼالى

  فسير د اساسى حقوقو ت-رخه  ب39

 كمه، ديوان يا مجمع محوه، يپه وخت كې تفسير و دحقوق اساسي د )1(

ښتونوته وده وركړي كوم چې د انسانى كرامت، مساوات او ارزهغه بايد   )أ (
آزادۍ پر بنسټ باندې والړه  خالصه او دموكراتيكې ټولنې اساس جوړ 

 كړي؛ 

 ؛په پام كې ونيسيبين الدول حقوق د بايد   )ب (
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 .خارجي قوانين په نظر كې ونيسيشي كوالى   )ج (
وه قانون د تفسير په وخت كې او د موضوعه او يا  د ي محكمه، ديوان يا مجمعههر )2(

و و اهدافا، مفهوم ېروحي ود اساسي حقوقبايد عرفى قوانيو د تدوين په وخت كې 
 .ته وده وركړي

   كال2000 اكتوبر 4 ,11/00ه ير شمېدوسيد ،  په وړاندېگروتبومد جنوبى افريقى حكومت د 

و كې د ملكيت د  شرايط زعمل كيدونكيپه يوه ډير نه كې محلهاشخاص په يوه مدعى عليه 
 او د ارزان  مځكه وه ته چې د بل چا شخصي ځاى بلهلدې كبله هغوى يو. اسنادو پرته ژوند كاوه

د مځكې خاوند محكمې ته . قيمته كورونو د جوړولو دپاره په نظركې نيول شوې وه وكوچيدل
. يستلو پريكړه صادره شوهعريضه وكړه چې د هغې په پايله كې د محكمې له خوا دهغوى د ا

د عالي محكمې نه هيله وكړه چې حكومت  دوى ته تر هغه وخته پورې چې دايمى هغوى 
عالى محكمه پريكړه وكړه . هستوګنه په الس راوړي، د اوسيدو ابتدايى مناسب ځاى وركړي

 دا حكومت.  برابرې كړي"خيمى، اريكينونه او په منظمه توګه اوبه"چې ددوى دپاره لږترلږه 
  .فيصله ونه منله او مرافعه طلب شو

 موادو او هم د 11 او 2د اساسي قانون محكمه د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقوق د ميثاق د 
 د حق  د پلي نې برخې په نظركې نيولو سره د مناسب كور او ټاټوب د السرس26اساسي قانون د 

 برخه 26او ويې ويل چې د اساسى قانون كيدو په الره كې د دولت تدابير تر غور الندې ونيول 
مكلف ګڼي ترڅو له يوې خوا د مناسب ټاټوب د السرسنى د منع مخنيوى وكړي او له بلې دولت 

سب ټاټوب د اخوا د قوانينو د تدوين او د مالى منابعو په ګټه اخيستو سره خلكو ته د من
 كور جوړولو داسې يو جامع ددې حق د تعميل لپاره دولت د بايد. السرسنې شرايط برابر كړي

پروګرام درلودالى واى كوم چې د هغه دقيق جزئيات د تقنينيه او اجرائيه قواؤ پورې اړه لرى او 
 د دولت . دهغو موجوده منابعو له پولو څخه چې د دولت  په اختيار كې دي، وړاندې والړ نشي

ر پښو او بام پر سر نلري او يا و تقنينې پروګرامونو كې د هغو خلكو لپاره چې مځكه تبيالبيلپه 
د طبيعي آفاتو او پيښو او  د خپلو ټاټوبو د ورانيدلو له امله د بحران په حالت كې ژوند كوي 

له همدې امله دى چې د كورجوړولو ملى . هيڅ كوم څرګنده او روښانه تدبير نه ليدل كيږي
او ډير سخت مهتاجو خلكو پروګرام، چې د منځ مهالو او اوږدمهالو موخو لپاره طرح شوى دى 

  . برخې مندرج وجايب په نظركې ندى نيولئ26غم په كې ندى خوړلۍ شوى،د اساسى قانون د 

په )  نتال-كوازولو)سوبرامنى د عامې روغتيا وزير : همدارنګه الندې دوسيو ته مراجعه وكړئ
و تداوى  كال او د معالجې ا1997  د27 نوامبرد   CCT 32/97: وړاندې، د دوسيې شميره



١٤ 
 

 د 2002 جوالى سال CCT 8/02 5: كمپاين د عامې روغتيا وزير په وړاندې، د دوسيې شميره
  .روغيتاد حق په هكله

  

  اقدام دولتد  – دريم

و ا ټولنيزواقتصادى،  دميثاق تطبيق  بين المللىد  وحقوق و فرهنگىا ټولنيزواقتصادى، د 
لګو ملتو د اقتصادى او ټولنيزې شورا له كيږي چې د م نظارت ې له خواكميتد  وحقوق فرهنگى
  ګڼې قطعنامې په ترڅ كې د هغو دندو د ترسره 1985/17 نيټې د 28 كال د مى د 1985 د خوا

په . كولو لپاره جوړه شوه كوم چې ددغه ميثاق په څلورمه برخه كې دغې شورا ته محول شوى دي
 لپاره د جفرافيايي على السويه  تنه ماهران غړيتوب لرى چې د څلورو كلو18دغه كميته كې 

 فقره د غړي هيواد څخه غواړي چې د دغه ميثاق )1( مادې 16د . استاذۍ پر بنسټ انتخابيږى
مندرجو حقوقو د رعايت كولو د رسيدو په الره كې د اخيستل شوو ګامونو او پرمختګ په باره 

او وروسته په و په ترڅ كې كې خپل رپوټونه په لومړى مرحله كې  د ميثاق د تصويب  د دوو كلون
 او يا "عمومى تبصرې" دغه كميته همدارنګه خپلې . هرو پنځو كلونو كې  هغې شورا ته وليږي

   خپرويېمعتبر څرګندون په ميثاق كې د مندرجو وجايبو او مكلفيتونو د تفسير

محكمې له يو لړ كې د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګې حقوقو اړونده قضيو د غور په وخت 
دغه كار ددې سبب شو چې كميته الندې تبصرې خپرې . ربړونو او سختيو سره مخامخ كيږي

  : كړي

په ډيرو مواردو كې يوازې . نلري چې  دغه تدبير قضائى ويمعنى داتدبير حق مؤثر د " 
اداري تدابير بايد د السرسنې وړ، ممكن، په وخت او مؤثر ... ادارى تدبيرونه كافى وي 

چې په ميثاق كې يو مندرج حق د قضا د برخې اخيستلو نه پرته ناممكن مګر كله ... وي 
  .وي، په دغ صورت كې بايد قضائي تدابير ونيول شي

تيريو د دغو حقوقو د كيږي چې د فرضد مدنى او سياسى حقوق په اړه عموماً داسې 
نګى له بده مرغه د اقتصادى، ټولنيزو او فره. غور لپاره قضائي تدابير ډير ضروري دي

دغه توپير نه د حقوقو په ماهيت كې او نه د . فرضول اكثراً چپه دئحقوقو په هكله دغه 
كله هم داسې مطرح كيږي چې د منابعو ...  ميثاق په اړونده احكامو كې توجيه شوى دئ

سياسى مقامونو ته وړاندي بايد نه محكمو ته بلكه په تخصيص پورى اړونده مسئلې 
د حكومتى ارګانونو اړونده واكونو ته درناوۍ وشي، بايد   په داسې حال كې چې .شي
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الزمه ده چې اعتراف وكړو چې محكمې عموماً په يو زيات شمير مسئلو كې چې په 
  5" .منابعو باندې مهم تأثيرات لري بوخت دي

څرګندونو په دوام زياتوي چې دير شمير حقوق لكه  د ښځو او نارينه و د مساوي  ې د خپلو كميت
، د صنفي اتحاديو او )بند) 1(د فقرې ) الف( مادې د 7د ( ه وړاندې د مساوى اجورې حق كار پ

د ژر ) فقره) 3( مادې 15د (او د علمي تحقيقاتو او خالقيت د آزادۍ حق )  ماده8(اعتصاب حق 
  . پلي كيدو وړ حقوق دي

ې اداري تدابير دغه كار غړي هيوادونه په دې باندې مكلف كوي چې د حقوقو د تيريو په وړاند
د ميثاق د مندرجو وجايبو او مكلفيتونو د ادأ كولو په الره كې د عمدي، څرګنده او :  ونيسي

موخنيز ګامونو اوچتول او د تقنيني اقداماتو په شمول د ټولو الزمو امكاناتو څخه ګټه 
او وروسته د دوو كالو په موده كې لومړى غړي هيوادونه بايد د ميثاق د منلو ورسته  6.اخيستل

  :ددغو ډول رپوټونو موخه څه ده. بيا په هرو پنځو كلونو كې خپل رپوټ وړاندې كړي

 د ملى قوانينو، مقرراتو، لوايحو او طرزالعملونو د هراړخيزه څيړلو تأمينول؛ •

د بى وزلو سيمو او ساحو او د ډيرو خوارو او محرومو لويو او كوچنيو ډلو په پام كې  •
 ؛عې د څيړنې لپاره د ارقامو او معلوماتو راټولول نيولو سره د موجوده وض

په شمول چې د ميثاق احكام پكې ځليږي په روښانه او دقيقو د تعيين دهغو اولويتونو  •
 ؛ ولتشويقحكومت تګالرو د 

 د خلكو له خوا د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقوقو په باب د حكومت د پرګرامونو •
الرو په جوړولو، پلي كولو او څيړنه كې د بيالبيلو  او د اړونده تګآسانه كولنظارت 

 ؛اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګى سكتورونو د برخې اخيستو تشيقول 
د داسې يو بنسټ جوړل چې د هغې پر بنا حكومت وكوالى شي د ميثاق د مندرجو  •

 ؛مكلفيتونو د پلى كيدو اندازه وارزوي 
 فرهنګى حقوقو د پرمختلونكي پلي د ټولو اقتصادى، ټولنيزو اوغړيو هيوادونو ته  •

 وا؛ امكان برابرولكيدو په الره كې د ربړونو او نشتواليو د ښه پوهيدلو د ودې 
كميتې او غړيو هيوادو ته په مجموع كې دهيوادونو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې د آسانه  •

كولو په كولو او د ګډو ربړونو د ښه پيژندلو او د ميثاق د مندرجو ټولو حقوقو د پلي 
 7.الره كې د ممكنه اقداماتو د بشپړ ارزولو امكان برابرول

                                                            
٥  General Comment No.(١٩٩٨) ٩ UN Doc. E/١٩٩٩/٢٢, Annex IV.  
٦  General Comment No.(١٩٩٠) ٣ UN Doc E/١٩٩١/٢٣, Annex III.  
٧  General Comment No. (١٩٨٩) ١ UN Doc E/١٩٨٩/٢٢.  



١٦ 
 

 په شكل اړونده "ومشاهداتي نهائ" انديښنې او سپارښتونه د رپوټ ارزوى او خپلې كميته هر 
افغانستان تر اوسه پورې د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقوقو د ميثاق د . هيواد ته استوي

  .وركړئپلي كيدو په هكله رپوټ ندى 

  :ونه هم په دې هكله خپل نقش د الندنيو اقداماتو له الرې لوبوي نهادد بشر د حقوقو ملى 

د خلكو تر منځ په عمومي توګه او د خاصو ډلو لكه عامه خدمات، قضأ، خصوصى  •
سكتور او كارګري جنبش تر منځ په خاصه توګه  د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي 

 د سطحې د لوړلو په موخه روزنيز او معلوماتى حقوقو د پوهيدلو او پيژندنې
 ؛پروګرامونو ته وده وركول 

د قوانينو د مسودو د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګى حقوقو د ميثاق د مطابقت په موخه  •
 ؛او پيشنهادى طرحو په شمول د موضوعه قوانينو او اداري مقرراتو ځيركتنه

ښتنې سره سم د اقتصادي، ټولنيزو او د دولتى مقاماتو يا نورو اړونده موسسو د غو •
 ؛فرهنګي حقوقو په باب د تخنيكى مشورو برابرول  او يا د احصايو مخ ته بوول 

د ميثاق د مندرجو حقوقو د پلي شوي كار د اندازه كولو لپاره په ملي سطح كې د كچو  •
 ؛تعيينول 

د هيواد  موخه د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقوقو د پلي كيدو د سطحې د تثبيت په •
 ؛و مخ ته بوولتحقيقاتپه دننه او يا په خوارو او محرومو سيمو او محالتو كې د 

كول او دولتى نظارت په ميثاق كې څرګندشوي او پيژندل شوي حقوقو د رعايت  •
 وا؛ مقاماتو او مدني ټولنې ته د اړونده رپوټ وړاندې كول 

ي حقوقو د پلي كيدو وړ اصولو د د هيواد په دننه كې داقتصادي، ټولنيزو او فرهنګ •
 8.تيريو  په هكله د شكاياتو څيړنه

درانګه د رپوټ وركولو په بهير كې د غير حكومتي سازمانونو ونډه اخيستنې ته ښه كميته هم
  9.راغالست وايي

 د ميثاق د - شكايات وڅيړي هيله لري چې په راتلونكي به  بيا هم وكوالى شي انفرادي كميته 
  10.مسوده تر كار الندې ده  اختياري پروتوكولضميمې د يوه

                                                            
٨  General Comment No.(١٩٩٨) ١٠ UN Doc E/C.١٢/١٩٩٨/٢٥  
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