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غانستان اهی حقوق بشررداقنون اساسی اف ضمانت 

ستانکمیسیون مستقل حقوق بشر افغان

غانستانمحمودی، رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افموسی محمد : پیشکش کننده

بخش آموزش حقوق بشر: صاحب امتیاز



: پیشینه تاریخی حقوق بشردرافغانستان

علتبهفغانستانادربشرحقوقايسابقهکهمیدهدگواهیافغانستانسیاسیتاریخ•

؛ستابودهتاریک،ايقبیلهوقومیاقتداگرا،متمرکز،هاينظامموجودیت

ظرحقوقنازجمهوریت،عصردرچهوخواهتمامیتوسالطیندرعصرچهافغانستان

.استگذاشتهسرپشتراوسختیتاریکدورانبشر



: افغانستاندربشرپیشینه تاریخی حقوق 

.ت نکردبا سرکارآمدن ظاهرشاه و محمد داود خان نیز وضعیت خیلی با گذشته تفاو•

ام ه ش دستگیري، حبس، اعدام، کوچ اجباري وقتل ع1357ها درسالچپی  با کودتاي •

.  مردم به اوج خود رسید و نقض حقوق بشر افزایش یافت

ري، اشغال افغانستان ازسوي ارتش سرخ شوروي، تراژدي انسانی و حقوق بشبا •

دمات جسمی درافغانستان به وقوع پیوست و هرج و مرج حاکم دراین دوران بیشترین ص

یکسان و روحی را برملت افغانستان وارد کرد وجنگ هاي داخلی افغانستان را با خاک

.  کرد



: پیشینه تاریخی حقوق بشردرافغانستان

م نقض 1996باسقوط دولت مجاهدین و روي کار آمدن طالبان درسال •

اک طالبان همه سیستماتیک حقوق بشر درافغانستان آغازشده و جنایات هولن

.  فجایع گذشته را به فراموشی سپرد

ران، ملت به ویژه حقوق قومیت ها، حقوق زنان و کودکان دراین دوحقوق •

این عصر و به طوري وسیع و گسترده نقض شد و به یقین می توان گفت از

.  درافغانستان یاد نمود« بعنوان تراژدي حقوق بشر»دوران



حقوق بشردرقانون اساسی کنونی افغانستان

توجه انستان یکی از درخشان ترین دستاوردهاي نظم نوین سیاسی در افغ•

صوص زنان حقوق بشر و تاَمین حقوق و کرامت انسانی شهروندان به خبه 

.  پذیراستو گروه هاي آسیب 

.  استشیدهبخضمانت اجرایی حقوق بشرقانون اساسی افغانستان، به •

به شرح و «حقوق و وجایب اتباع»دوم قانون اساسی افغانستان تحت عنوانفصل •

.  بیان حقوق بنیادین اتباع افغانستان می پردازد



فصل دوم قانون اساسی

ستان و تحت افغانساحه فرد دربراي هربشراین فصل به تضمین مواردي از حقوق •

. نظام حقوقی آن اقدام می کند

ون اساسی می درقانون اساسی افغانستان، حقوق مبتنی برقانمذکور ي حقوق بشر•

نی درسلسله مراتب باشد و بنا براین به لحاظ سلسله مراتب، بلندتر از حقوق عادي قانو

.قواعد حقوقی است

تا اکنون همه قوانین اساسی 1302ازاولین قانون اساسی افغانستان درسال •

افغانستان داراي فهرستی از حقوق اتباع می باشند 



حقوق بشر درقانون اساسی
ازتربسیارمفصل1382اساسیدرقانوناتباعوجایبواساسیحقوقفهرستحالاینباولی•

.باشدمیشه1343اساسیقانونحتیپیشیناساسیقوانینهايفهرست

بشرلمللابینحقوقمعاهداتازحمایتومتحدمللمنشوررعایتبهتصمیماین،ازفراتر•

.گرفتصورت1382سالاساسیقانوندرافغانستاناساسیقانونتاریخدرباراولینبراي

بشرحقوقازحمایتبهملزمراافغانستاندولتیمراجعجدیداساسیقانوناساسیقانون7ماده•

.نمایدمیدموکراسیبهحصولجهتانسانیکرامتو

براکیدتبابشريحقوقمعاهداتخاصاهمیتبرآشکاراافغانستاناساسیقانوناگرچه•

میتصریحت،اسآنهاجزءافغانستانکهمعاهداتیازدستهآنبهاحترامجهتکشوراینتعهدات

.کند



ضمانت هاي حقوق بشر درقانون اساسی

ه به بررسی کدهد میقانون اساسی افغانستان به ستره محکمه این صالحیت را 121ماده •

دازد، امري که نشان با قانون اساسی بپرمللی لامطابقت معاهدات بین الدول و میثاقهاي بین 

.تري داردبرها آنبا معاهدات بین الدول بر تباط راآن است که قانون اساسی در  يدهنده

ین موضوعه در مقابل این و ضعیت در کشورهاي دیگر، معاهدات حقوق بشري مقدم برقوان•

.  داخلی بوده و هم عرض قانون اساسی می باشد

، بلکه منطبق این کشورها قوانین موضوعه جدید نه تنها مطابق با قانون اساسی باشنددر •

باید بوده ز ملحق شده و یا امضاء کرده است نیها آنبامعاهدات حقوق بشري که کشور به 

.باشند



: استب نموده از معاهدات مهم بین المللی که دولت افغانستان آنها را امضاء و یا تصویبرخی 

1948بشرحقوقجهانیاعالمیه1.

1959طفلحقوقجهانیاعالمیه2.

1965نژاديتبعیضهرنوعرفعکنوانسیون3.

1966مدنیوسیاسیحقوقکنوانسیون4.

1966فرهنگیواجتماعیاقتصاديحقوقکنوانسیون5.

1966مدنیوسیاسیحقوقکنوانسیوناختیاريپروتوکول6.

1979زنانعلیهتبعیضاتکلیهرفعکنوانسیون7.



:ب نموده است از معاهدات مهم بین المللی که دولت افغانستان آنها را امضاء و یا تصویبرخی 

1984منع شکنجه و دیگر رفتارهاي غیر انسانی و تحقیرآمیزکنوانسیون . 8

1989اختیاري دوم حقوق سیاسی و مدنی روتوکول . 9

1989حقوق طفل کنوانسیون . 10

1990محافظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنها نوانسیون . 11

1999اختیاري کنوانسیون رفع تبعیض عیله زنانپروتوکول . 12

2000از طفل اختیاري کنوانسیون حقوق طفل درمورد فروش استفاده جنسی و مستهجنپروتوکول . 13

2000اختیاري کنوانسیون حقوق طفل در مورد استخدام در نیروهاي مسلح پروتوکول . 14

. 2002اختیاري منع شکنجه پروتوکول . 15



ضمانت هاي حقوق بشر درقانون اساسی افغانستان

که اهمیت و قانون اساسی را برآن داشتکنندگان اخیرافغانستان تدوین  يدههدوتحوالت و فجایع •

اختصاص دموکراسی اصلی قانون اساسی یعنی؛ حقوق بشر،گفتمان جایگاه ویژه را به حقوق بشر، درمیان 

:  ی آمده استقانون اساسدرمقدمه . حقوق بشر و ملت به یکی ازموضوعات محوري تبدیل گردید. دهند

قانون اساسی 6و هم چنین درماده...( رعایت منشورملل متحد و یا اقدام به اعالمیه جهانی جقوق بشربا •

:آمده است

با این «.شدمکلف می با...حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق»...دولت به ایجاد یک جامعه مترقی•

شتري همه فصل جداگانه به حقوق و وجایب ملت اختصاص داده شده که از نظر محتوا درصدي بی

.میدهدقانون اساسی جدید را موضوعات حقوق بشر تشکیل 



ضمانت هاي حقوق بشردرقانون اساسی افغانستان
لی که افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق هاي بین الملدولت : قانون اساسی می گوید7ماد •

.به آن ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند

.استبراي عملی کردن این موارد تشکیل کمیسیون خاص را نیز پیش بینی نموده و 

:  قانون اساسی افغانستان آمده است58درماده •

هبود و حمایت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بدولت •

.نمایداز آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می



زندگی در قانون اساسی افغانستان حق 

والهیبتموهزندگی»:کندمیتصریحسومبیستمادهدرجدیداساسیقانون•

مینمحرومحقاینازقانونیمجوزبدونشخصهیچاستانسانطبیعیحق

:استزیرنکاتبیانگرمادهاینمفاد«.گردد

بهکنداعطاکسیبهقانونکهنیستحقی.استانسانطبیعیحقتحیاحق.1

.اعطائینهاستامضائیحقایندیگر،عبارت

.گرددنمیمحرومحقاینازقانونیمجوزبدونفردهیچ.2



کرامت انسانی در قانون اساسی افغانستانحق 

بهحقاین.استخورداربرايویژهاهمیتازجدیداساسیقانوندرانسانیکرامت•

اینمهمقددراساسیقانوننویسپیشکنندگانتدوینکهدارداهمیتياندازه

اساسیونقانتدویناهدافازافغانستان،جامعهدرراانسانیحقوقکرامتحفظقانون

.انددانسته

و«استمصونتعرضازانسانیکرامت»:استشدهتصریحچهارموبیستمادهدر•

.استشدهمکلف«انسانکرامتوآزاديازحمایتبر»بردولت

«.تاسشدهشمردهممنوعانسانیکرامتمخالفمجازات»نهموبیستمادهدرو•



شکنجه درقانون اساسی افغانستانممنوعیت 

به29مادهمورددراین.استدانستهممنوعراشکنجهصریحاجدید،اساسیقانون•

:گویدمیصراحت

حقایقفکشمقصدبهحتیتواندنمیشخصهیچ.استممنوعانسانتعذیب•

بهباشد،جزابهمحکومیاتوقفیاگرفتاريتعقیب،تحتاگرچهدیگر،ازشحص

.بدهدامریاکنداقداماوتعذیب



:شکنجهممنوعیتدرمورد29مادهادامه...

فراینداحلمردرتمامشکنجهمنعبهوگویاروانحالعیندروموجزعبارتبامادهایندرقانونگذار

.استپرداختهجزایی

گرانشکنجهزارابهانهوعذرنوعهرعبارتاین«حقایقکشفمقصدبهحتی»اینکهبهتصریحاول

.سازدمیممنوعمطلقاً

سحبدوراندروهمند کمیمنعمحاکمهازقبلبازداشتمراحلدرهمراشکنجهماده،ایندوم

تعیین:گویدمیمادهذیلبازداشت،دوراندرانسانیشرایطازبرخورداري»بهنسبتاما.علیهمحکوم

.«استممنوعباشد،انسانیکرامتمخالفکهجزایی

ها،بازداشتگاهشرایطاگرمسلماً«استمصونتعرضازانسانکرامت»:استشدهتاکیدنیز24مادهدر

است،آنازاماحتروحمایتبهمکلفدولتکهانسانیکرامتباشد،انسانیغیرصورتبهمحابس،

.استنمودهنقضموردایندرراخویشقانونیتکلیفدولتوگرفتهقرارتعرضمورد



آزادي بیان درقانون اساسی

ناخته شده درقانون اساسی افغانستان آزادي اندیشه درضمن آزادي بیان به رسمیت ش•

: است ماده سی وچهارم مقررمی دارد

یگر، با رعایت نوشته، تصویر یا و سیله دگفتار، حق دارد فکرخود را به وسیله هرافغان •

.احکام مندرج این قانون اساسی اظهارکند

آزادي مذهب چه از نظرنفس اعتماد به یک مذهب و چه از نظرآزادي انجام مراسم•

.استده مذهبی و فراگیري تعلیمات آن، در قانون اساسی افغانستان پذیرفته ش



عقیده غیرمسلمانانآزادي بیان و
ستان، دین دین دولت جمهوري اسالمی افغان: دوم قانون اساسی بعد ازاینکه اعالم می داردماده •

راسم دینی پیروان سایر ادیان در پیروي ازدین و اجراي م: مقدس اسالم است، تصریح می کند

.  شان در حدود احکام قانون آزاد هستند

ان، دولت حقوق و آزادي اتباع خارجی را درافغانست» : قانون اساسی مقرر می دارد57ماده •

یت قوانین طبق قانون تضمین می کند این اشخاص درحدود قواعد بین الملل مکلف به رعا

افغانستان گذاشته تکلیفی که این ماده بر دوش اتباع خارجی مقیم« .دولت افغانستان می باشند

تر از آن یعنی است رعایت قوانین افغانستان است آن هم درحدود قواعد حقوق بین الملل نه فرا

ها حمایت کرده، به همان اندازه که اسناد بین الملل راجع به حقوق بیگانگان دریک کشور از آن

.استهم چنین آنها را به رعایت قوانین دولت محل اقامت، نیزمکلف کرده 



آزادي مطبوعات 

مقررهازجملاستنمودهتاکیدمطبوعاتبرآزاديافغانستاناساسیقانون•

ارائهدونبنشرمطالب،وطبعبهقانوناحکامبهمطابقداردحقهرافغان»:داردمی

.بپردازددولتیمقاماتبهآنقبل

ارتباطازایلسوسایرونشرمطبوعاتتلویزیون،ورادیومطابع،بهمربوطاحکام•

«.گرددمیتنظیمقانونتوسطجمعی



هااتحادیهمشارکت دروحق آزادي 

بشر،حقوقلیالملبیندراسنادکهاستوسیاسیمدنیحقوقازجملهاتحادیهتشکیلآزادي•

.استگرفتهقرارتاکیدوتوجهمورد

انتخاباترداشتراکحقواجتماعیصنفی،سیاسی،هاياتحادیهدراشتراکوتشکیلحق•

تشکیلونچ.باشدمیافرادبشرحقوقازخودنوبهبههمدرحکومتگیريسهموآزادوعادالنه

آنازاستفادهابکهاستمجرايترینمهمازیکیآنهابهپیوستنومدنیوسیاسیهايسازمان

.نمایندکنترولراهاقدرتونمودهشرکتدموکراتیکپروسهدرتوانندمیمردم

یاوماديمقاصدتامینمنظوربهدارندحقافغانستاناتباع:گویدمیافغانستاناساسیقانون•

.نمایندتاسیسهاجمعیتقانوناحکاممطابقخودمعنوي



حق کار
رسمیتبهیالمللبینوحقوقیاسنادهمهدرکهاستبشراساسیحقوقازیکیکارحق•

برخویشمواددرافغانستاناساسیقانوناعالمیهمادهینابهمطابقتدر.استشدهشناخته

:داردتاکیدچنینحقاین

امورسایروکارگروکارحقوقمزد،یارخصتیکار،ساعتتعیین.استافغانهرحقکار»

آزادقانوناحکامحدوددرحرفهوشغلانتخاب.گرددمیتنظیمقانونتوسطآنبهمربوط

«.باشدمی

فعالريگیسهم.ستممنوعاجباريکارتحمیل»:استآمدهنیزاساسیقانون49مادهدر•

ملیجایبوازکند،تهدیدراعامهآسایشوحیاتکهحاالتیسایروآفاتجنگ،حالتدرو

«.نداردجوازاطفالبرکارتحمیل.باشدمیافغانهر



حق ازدواج

ربرابدرحق ازدواج وتشکیل خانواده که شامل آزادي درازدواج وانتخاب همسرووحق حمایت •

ین معنا بداین . باید ازحمایت خاص جامعه ودولت بهره مند گرددد. می باشدطفولیت ازدواج در

امل ازدواجی بدون رضایت کهیچ واست که هر دوطرف باید به ازدواج موافقت داشته باشند 

ی حقوق مدنی بین المللمیثاق ودرهمین اتباط اعالمیه جهانی حقوق بشر . نگیردطرفین صورت 

قرارمایت حمورد ورکن طبیعی واساسی جامعه به رسمیت شناخته منحیث خانواده راوسیاسی 

. دهدی م

د و مورد حمایت خانواده رکن اساسی جامعه تشکیل میده»: قانون اساسی افغانستان تصریح میدارد•

ادر، دولت به منظور تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده، با االخص طفل و م.دولت قرار دارد

«.کندزم اتخاذ می تربیت اطفال و براي از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر ال



شهروندي/تابعیت

:  جهانی حقوق بشر چنین تصریح گردیده استدراعالمیه •

.هرکس حق دارد که داراي تابعیت باشد-1

.کردم احدي را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود و از حق تغییر تابعیت محرو-2

:  ت شناخته شده استقانون اساسی افغانستان نیز این حق چنین تسجیل یافته و به رسمیدر •

به تابعیت و امور مربوط. هیچ فردي از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد»

.گرددپناهندگی توسط قانون تنظیم می 

: قانون اساسی تصریح میدارد28و هم چنین در ماده 

«.شودکوم نمی افغان به سلب تابعیت و یا تبعید به داخل و یا خارج افغانستان محهیچ •



برخورداري از حمایت هاي قانونی و محاکمه منصفانه حق 

دون همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند ب: اعالمیه حقوق بشر اعالم می دارد7ماده •

.شوندتبعیض، علی السویه از حمایت قانون برخوردار 

تصریحواستهیافتتسجیلنیزافغانستاناساسیقانوندرقانونیهايحمایتازبرخورداريحق•

:داردمی

افع تعیین دفع اتهام به مجرد گرفتاي و یا براي اثبات حق خود، وکیل مدبراي حق دارد هر شخص •

ه قانون متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادي ک. کند

اعت وکیل مدافع دولت در قضایایی جناي براي متهم بی بض. تعیین می کند در محکمه حاضر گردد

وع تعرض محرمیت مکالمات، مراسالت و مخبرات بین متهم و وکیل آن از هر ن. تعیین می نماید

.باشدمصئون می 



حق برخورداري از حمایت هاي قانونی و محاکمه منصفانه

ع از اتهام علیه مطابق به این ماده حق حمایت قانونی مستلزم این است که متهم باید سری•

دافع براي متهم باید از حقوق خویش من جمله حق تعیین وکیل م،یابدخویش آگاهی 

.  اثبات حق خود با خبر گردد

ا مورد بررسی معلومات الزامی است تا متهم قانونی بودن گرفتاري و یا توقیف خود راین •

.هرگاه وارد گردیده باشد آمادگی براي دفاعیه خویش داشته باشد. قرار دهد



عادالنهحق دسترسی به محاکمه 

افغانستاناساسیقانوندرمحاکمنزدافرادتساويوبرابري•

باشد وجود در قانون اساسی افغانستان ماده ي که اختصاصا این حق را به رسمیت شناخته•

انستان و تساوي ندارد اما یک ماده کلی مبنی بر منع هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغ

ر برابر قانون اتباع افغانستان اعم از زن و مرد د: حقوق و وجایت اتباع افغانستان ممنوع است

سترسی بنا بر این می شود طبق این ماده، حق د. داراي حقوق و وجایب متساوي می باشند

ه این حق را برابر و تساوي افراد نزد محاکم را هم استنباط کرد اما نقص این ماده این است ک

الحیت تنها به اتباع افغانستان اختصاص داده است در حالی که این نع حق در زمره ص

.شودسرزمینی است و تمام افرادي را که در کشور زندگی می کنند شامل می 



بودن محاکمه در قانون اساسی افغانستان علنی 

رسمیتبهاملکطوربهراحقاینالمللیبیناسنادازتبعبهافغانستاناساسیقانون•

.استشناخته

علنیبرهمودیدهگربینیپیشمحاکمهبودنعلنیهمافغانستانجدیداساسیقانوندر•

.استکردهتاکیدرايصدوربودن

دایرلنیعصورتبهمحاکمهافغانستانمحاکمدر»:کندمیتصریح128مادهزمینهایندر

میمهمحک.کندپیداحضورآندرقانوناحکامرعایتباداردحقکسهروگرددمی

تشخیصضروريمحاکمهبودنسريیاگردیدهتصریحقانوندرکهحاالتیدرتواند

.«باشدعلنیحالهربهبایدحکماعالمولیکنددایرسريجلساتگردد،



برائت در قانون اساسی افغانستانصل ا

:دهدمیتذکرچنینافغانستاناساسیقانون•

علیهمحکومیتصالحبامحکمهقطعیحکمبهکهوقتیتامتهم.استاصلیحالتزمهبرائت»•

.شودمیشناختهگناهبینگیردقرار

:دشومیاستفادهذیلنکاتمادهایندر«صالحیتبامحکمهقطعیحکم»عبارتاز

بودنمجرمربمحکمهسويازقطعیحکمکهگذاشتکناررابرائتفرضتوانمیزمانی1.

محکومیتبرنیمبابتدایی،دادگاهحکمصدورازبعدحتیاینبربنا.باشدشدهصادرمتهم

حکومیتماستینافمحکمهبساچهزیرااست،صادقويمورددربرائتفرضهمبازمتهم

.کندنقضراابتداییدادگاهسويازصادره

.باشدشدهصادرصالحیتبایاصالحيمحکمهسويازبایدمحکومیتحکم2.



دفاع در قانون اساسی افغانستانحق 

ماده در . تاساسی این حق را به رسمیت شناخته و بر آن تاکید ورزیده اسقانون •

:آمده است که31

حق خود هر شخص می تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري یا براي اثبات» •

ده است که در قسمت دیگري همین ماده آمده و مقرر ش« وکیل مدافع تعیین کند

.کندین دولت در قضایایی جنایی براي متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعی



عطف به ما سبق شدن قوانینمنع 

:المللیبیناسناددرکیفريقوانینشدنماسبقبهعطفمنعاصل

راي هیچ کس ب» :اعالمیه جهانی حقوق بشر در همین رابطه اعالم می دارد 11ماده  (2)بند •

المللی جرم انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین

.است، محکوم نخواهد شدشده نمیشناخته 

ق می گرفت به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعل•

.  درباره احدي اعمال نخواهد شد

«  ودن جرایماصل قانونی ب» میثاق بین المللی ذکر شده که بیانگر15ماده ( 1)چنین در بند هم •

ق قوانین ملی هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب طب» :است که طبق آن

.شودیا حقوق بین المللی جرم نبوده محکوم نمی 



اصل منع عطف به ما سبق شدن قوانین در قانون اساسی افغانستان

میثاق در هیچ 4ماده 2در اهمیت این اصل همین بس که یکی از معدود حقوقی است که طبق بند •

ی جرایم قابل و ممنوعیت به ما سبق شدن قوانین، نسبت به تمامنیست شرایطی عدول از آن جائز 

.مللالاعمال است، چه این جرایم در قوانین داخلی پیش بینی شده باشد یا در حقوق بین 

حکمبهگرمشودنمیشمردهجرمعملیهیچ»:کندمیتصریحافغانستاناساسیقانون27ماده•

مطابق...مگرودنممجازتتواننمیراشخصیهیچوباشدگردیدهنافذآنارتکابازقبلکهقانونی

«.باشدگردیدهنافذاتهامموردفعلارتکابازقبلقانوناحکامبه

دوهردروشدهتاکیدمجازاتوجرمبودنقانونیلزومبرهممادهایندرکهشودمیمشاهده

.اشدبشدهنافذاتهام،موردفعلارتکابازقبلبایدنظرموردقانونکهاستشدهقیدمورد



!اسپاس از توجه شم


