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افغانستان  اقتدار ملت  بارزترین چهره حکومت و نماد  امنیتی کشور،  نیروهای دفاعی و 
ارضی،  تمامیت  از  به خاطر دفاع  نیروها  این  از رشاد ت  ها و تالش های  است. جا دارد که 
شایسته  کرد.  سپاسگزاری  شهروندان  اساسِی  آزادی های  و  حقوق  تأمین  و  ملی  حاکمیت 
است این نیروها بیش از هر زمان دیگر تجلی ارزش های حقوق بشری باشند. شهروندان هم 
در این مقطع حساس چشم به عملکردهای این نیروها دوخته اند و انتظار دارند که به بیشترین 
میزان ارزش های حقوق بشر و شهروندی در رفتارهای این ستون اساسیِ حکومت بازتاب 

یابد.
نیروهای دفاعی و امنیتی، تأمین کنندگان بخش بزرگی از حق های بشری  مانند حق حیات، 
آزادی، امنیت شخصی و سایر حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان اند. اجرای ارزش های 
امنیت  و  به صلح  را  مردم  دلبستگی  و  دستیابی  زمینه های   نیروها،  این  توسط  بشری  حقوق 
از طریق دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون و خاتمه دادن به فرهنگ معافیت مجرمان از 

مجازات تقویت می کند.
اکنون برای اینکه نیروهای دفاعی و امنیتی بتوانند از یک سو رفتارهای شان را با معیارهای 
حقوق بشری مطابقت دهند و از سوی دیگر، انتظارات جامعه و شهروندان از آنها به خوبی 

بر آورده شود، ایجاب می کند که این نیروها درباره حقوق بشر آموزش ببینند. 
در جامعۀ ما، امروزه بیش از هر زمان دیگر آموزش حقوق بشر به نیروهای دفاعی و امنیتی 
 ـ در کنار نیروهای عدلی ـ قضایی ـ که انجام وظایف روزمره  آن ها مرتبط با جامعه، حقوق و 
آزادی های عمومی است، ضروری پنداشته می شود و مناسب ترین راه این است که حقوق 
بشر از طریق آموزش در کلیه ساختارها و نهادهای نیروهای دفاعی و امنیتی راه یابد. به این 
منظور، الزم است  آموزش حقوق بشر شامل نصاب آموزشی این نیروها  شود. انجام این امر، 
امر  به  امنیتی کشور  نیروهای دفاعی و  را در صفوف  از آن  بشر و حمایت  رعایت حقوق 

مأمول فرهنگی  بد ل  و به ایجاد  جامعه ای عادالنه و صلح آمیز کمک می کند. 
اعتماد  امنیتی،  و  دفاعی  نیروهای  توسط  آن  از  حمایت  و  بشر  حقوق  رعایت  نهایت،  در 
عمومی به این نیروها را  افزایش می دهد، و از این رهگذ ر، منجر به جلب احترام شهروندان 
 به نیروهای دفاعی و امنیتی ، حمایت از  و همکاری  بیشتر با آنها ، و در کل، حکومت می شود.

 از سخنان داکتر سیما  سمر ، رئیس کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان
در خـطاب به نیروهای دفاعی و امنیتی 
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مقدمه
تاریخ جامعۀ بشری گواه نقض حقوق  بشر و تحمیل رنج های بی شماِر انسان علیه انسان 
افغانستان  از نقض حقوق  بشر در جریان جنگ های  ناشی  تلخ  تنها تجربه ای  بوده  است  
و خاورمیانه در طی دو دهۀ گذشته، میزان این رنج ها و محرومیت ها را برمال می سازد  
فجایعی که هر روز در سوریه، یمن، فلسطین، افغانستان، عراق، میانمار، سودان، پاکستان 
و سایر کشورهای در حال منازعه رخ می دهد، نشان دهندۀ این امر مهم است که حکومت ها 
و گروه های مختلف به دلیل عدم رعایت حقوق  بشر، هر روز فاجعه می آفرینند و دردهایی 
بر دردهای گذشتۀ بشریت می افزایند  در جریان فاجعه عظیم بشری در جنگ های اول و 
دوم جهانی، این موضوع به صورت جدی توسط ملل مختلف درک شد و در نهایت به این 
باور رسیدند که تنها راه نجات از مصیبت های جنگ، برسمیت شناسی کرامت ذاتی اعضای 

خانوادۀ بشری و حرمت نهادن به انسان و حقوق بنیادین بشری است  
هدف اساسی حقوق  بشر ایجاد یک دنیای فارغ از ترس ، فقر، تبعیض، جنگ و تحقیر 
انسانی  است؛ دنیایی که به جای تعصب، تبعیض و خشونت، احترام به همنوع، ارزش نهادن 
به کرامت انسانی، همکاری و گفتگو برای حل منازعات را جهت دستیابی به صلح و امنیت 
باید رعایت گردد  چه در زمان صلح و چه در زمان  ترویج  کند  این امر در هر حالت 
جنگ  به آن هایی که هیچ دخالتی در جنگ ندارند، نباید آسیب برسد  این مهم در جریان 
جنگ ها بیشتر اهمیت کسب می کند  طرف های درگیر باید بدانند که هرچند جنگ یک 
امر واقعی است و نمی توان در دنیای فعلی آن را از زندگی بشریت حذف کرد؛ اما می توان 
آسیب های آن را محدود به دو طرف درگیر کرد؛ و به مردم ملکی که دخالتی در جنگ 
ندارند، نباید رنج های ناشی از جنگ تحمیل گردد  به همین اساس، کشتار غیرنظامیان، 
بمباران مناطق غیرنظامی، تخریب و تاراج تأسیسات عمومی و خصوصی، اموال و مالکیت 

عمومی و خصوصی و    از جمله جرایم و جنایاتی نابخشودنی و قابل مجازات است 
جزوۀ حاضر برای نیروهای دفاعی  و امنیتی کشور تهیه شده  و اساسی ترین موضوعات 
حقوق  بشری را به بحث می گیرد  هدف از طرح رساله و آموزش حقوق  بشر برای نیروهای 
دفاعی و امنیتی کشور این است که آموزش حقوق  بشر از یک سو توانمندی آنان را در 
با مردم  باال  برده و ظرفیت  آن ها را در شناخت جنبه های روابط شان  انجام وظایف شان 
ارتقا  قانونی  وظایف  انجام  را در  سوی دیگر مسؤولیت پذیری آن ها  از  و  افزایش می دهد، 
قادر  را  ملی  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  بشر،  حقوق   آموزش  ترتیب  همین  به    می بخشد  
می سازد تا در راستای بهبود حقوق  بشر و تقویت آرامش و آسایش مردم بهتر عمل کنند  
در شرایط کنونِی کشور، ممکن صحبت از حقوق  بشر و پای بندی نیروهای دفاعی و 
امنیتی به معیارهای حقوق  بشر به عنوان چالشی بر سر راه موفقیت آن ها و سرکوب سازی 
از یک نظام  امنیتی ملی  نیروهای دفاعی و  باید پذیرفت که  اما   مخالفین تلقی گردد، 
مشروع و مبتنی بر قانون نمایندگی می کنند  با توجه به این مسأله، کلیه سطوح نظام  در 
امر عملکرد بر مبنای قانون و ارزش های انسانی ناگزیر اند  فرق بین نیروهای دفاعی و 
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امنیتی ملی و دشمنان صلح و مردم افغانستان هم از همین جا پیداست؛ این که عملکرد 
نیروهای دفاعی و امنیتی بر اساس اصول و ارزش های انسانی، دینی و قانونی استوار است، 
درست برعکس مخالفین مردم افغانستان که به هیچ ارزش و قانونی پای بند نیستند و 

فاجعه می آفرینند  
اینک با قرار گرفتن در شرایط حساس تاریخی، مردم افغانستان به نیروهای دفاعی و 
امنیتی ملی به عنوان فرزندان راستین کشور چشم امید دوخته   و تحقق آرزوی صلح را به 
تماشا نشسته اند  این انتظار مردم زمانی برآورده می شود که نیروهای دفاعی و امنیتی ملی 
از حقوق  بشری مردم آگاهی داشته و در راستای حفاظت از حقوق و کاهش دردهای مردم 
گام بردارند  رعایت این مأمول، باعث تقویت نفوذ نیروهای دفاعی و امنیتی ملی در بین 
مردم گردیده و موجب احترام و حمایت مردم به آنان و حکومت می گردد  قابل تذکراست 
که دستورات دینی نیز احترام به انسان ها را در همه حاالت و به خصوص در جریان جنگ 
و تحمیل نکردن رنج اضافی بر مردم، یکی از وظایف اساسی سربازان دانسته و عمل به 

این امر را از واجبات یک سرباز دین دار و با ایمان دانسته است 
بنیادین  ارزش های  پرتو  در  را  رساله  این  افغانستان  بشر  حقوق   مستقل  کمیسیون 
حقوق  بشر و ارزش های اسالمی، برای آشناسازی نیروهای دفاعی و امنیتی ملی کشور 
تهیه کرده  است تا از این طریق زمینه احترام به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی و حکومت 

را در میان مردم تقویت کند 
    



1. حقوق  بشر چیست؟
برای این که حقوق بشر را تعریف کنیم، الزم است که در مورد حق معلومات داشته 
باشیم  حق در لغت به معنای راست، درست، ضد باطل، امتیاز، مکنت و    است  اما در 
مفهوم حقوقی خود به معانی امتیاز یا آزادی، مصونیت، ادعا و قدرت استعمال شده است  
به این معنا که اگر به قوانین کشورها توجه شود، همین چهار معنا دیده می شود؛ یعنی 
یا حق یک نوع آزادی و امتیاز است؛ یا حق یک نوع مصونیت از مداخله دیگران می باشد؛ 
یا حق یک نوع ادعا و مطالبه از دیگران است؛  یا این که حق یک نوع قدرت است که یک 
شخص براساس قانون در برابر دیگران داراست  در اینجا مراد از مفهوم حق همان معانی 

چهارگانه ی حقوقی آن می باشد 
1.1. تعریف

به دلیل آن  که انسان است از آن  حقوق  بشر، عبارت از حقوقی  است که فرد صرفاً 
است،  برابر  و  متساوی  هر انسان  به  نسبت  بشر  حقوق   ترتیب،  بدین  می باشد   برخوردار 
زیرا همۀ انسان ها به طور برابر و یکسان انسان اند  حقوق  بشر هم چنین حقوق الینفک 
است،  طبیعت  تغییر  غیر قابل  واقعیت  یک  نبودن  یا  بودن  انسان  زیرا  الیتجزاست،  و 
حقوق  بشر  حقوق   این رو،  از  برود   دست  از  یا  بیاید  دست  به  بتواند  که  نیست  چیزی 
»جهانشمول« تلقی می شوند، به این معنا که آن ها به طور معمول توسط تمام انسان ها به 

طور »جهانشمول« احراز می شوند 1 
در تعریف دیگر، حقوق  بشر ضمانت های حقوقِی جهانی است که از کرامت و آزادی های 

افراد و گروه ها در برابر اعمال و مداخالت حکومت ها حفاظت و حمایت می کند 2 

1. Jack Donnelly (2007), The Relative Universality of Human Rights, University of Denver, 
Human Rights Quarterly.
2. UNITED NATIONS New York and Geneva (2002), OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH 
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از نظر حقوقی، حقوق  بشر با حقوق  بین الملل که در کنوانسیون ها، حقوق بین الملل 
عرفی و مجموعه هایی از اصول و سایر منابع حقوقی تجلی یافته اند، تضمین شده و از آن 
طریق حقوق اساسی و آزادی های عمومی و کرامت انسانِی افراد و گروه ها مورد حمایت 
قرار گرفته  است  حقوق  بشر دولت ها را از یک سو ملزم می سازد که به شیوه و رویه خاصی 
عمل کند و از سوی  دیگر آن ها را از انجام برخی اعمال منع و به انجام برخی اعمال دیگر 
مکلف می سازد  حقوق  بشر را دولت و قانون ایجاد نمی کند؛ بلکه حقوق  بشر حقوق ذاتی 
است که به هر انسان از آن جهت که انسان است، تعلق می گیرد  کنوانسیون ها و سایر 
منابع حقوق  بشر به طور کل، حقوق  بشر را شناسایی، تعریف و تنظیم کرده و از حقوق 

افراد و گروه ها در برابر فعل و ترک فعل دولت ها دفاع می کند 
حقوق  از  است  عبارت  بشر  حقوق   کشور،  نافذۀ  قوانین  به  استناد  با  افغانستان،  در 
قرارداد ها،  کنوانسیون ها،  اعالمیه ها،  اساسی،  قانون  در  که  اتباع  اساسی  آزادی های  و 
پروتکل ها، و سایر اسناد بین المللی حقوق  بشر که افغانستان به رعایت و تطبیق آن متعهد 
است، تسجیل گردیده باشد  دسترسی مساوی و عادالنه به بیمه ها، تأمینات و خدماتی که 

دولت ارائه می دارد، نیز از جمله حقوق بشری افراد محسوب می گردد 1
1.2. ویژگی های حقوق  بشر

بنیادینی است  آزادی های  و  حقوق  بشر،  حقوق   شد،  نگاشته  هم  باال  در  که  طوری 
که تمام افراد بشر مستحق آن اند  این حقوق و آزادی ها، مسأله چگونه زیستن افراد در 
جامعه، ارتباط آن ها با دیگران و با دولت و مکلفیت دولت در ارتباط به افراد و گروه های 
انسانی را تعیین می کند  از الزامات حقوق  بشر این است که هر فرد به صورت مساویانه 
و  حکومت شوندگان  بین  روابط  اساس  بشر،  حقوق   است   آن  مستحق  تبعیض  بدون  و 
از  حمایت  و  به رسمیت شناسی  بشر  حقوق   هدف  می کند   پی ریزی  را  حکومت کنندگان 
کرامت تمام ابنای بشر قطع نظر از منزلت و شرایط زندگی آن ها است 2 در ذیل برخی از 

مهم ترین ویژگی های حقوق  بشر بر شمرده می شوند: 

ذاتی و فطری  بودن3؛ در امر ذاتی بودن، هرفرد به خاطر مشترکات انسانی اش از   1
آن برخوردار است  این حقوق امضایی است نه اعطایی  این حقوق فراتر از اختیار 

دولت هاست و دولت ها ملکف به حمایت، احترام و تحقق آن  است 

COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 5/Add.2 
Human Rights and Law Enforcement A Trainer’s Guide on Human Rights for the Police, p.13.

1  قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  شماره )16(، 
تاریخ نشر:1384، مادۀ 4 

2. Asia Pacific Forum(APF)(2013), Human Rights Education, A Manual for National Human 
Rights Institutions, P.3.
3. Inherent
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نسبت برابر برای همه1؛ یعنی نسبت حقوق  بشر برای هر فرد انسانی یکسان است و   2
حقوق  بشر بدون تبعیض و به صورت برابر به هر فرد انسانی تعلق می گیرد  هرگونه 
سیاسی،  غیر  و  سیاسی  عقاید  جنس،  سن،  مذهب،  زبان،  قوم،  مبنای  بر  تبعیض 
بشری  حقوق   نگاه  از  وضعیت ها  سایر  و  ثروت  معلولیت،  اجتماعی،  یا  ملی  منشأ 

مردود است 2
جهانشمولی3؛ تمام مردم جهان به صورت فرازمانی و فرامکانی  مستحق این حقوق اند     3

یعنی حقوق  بشر از یک جامعه و یک بخشی از جهان نشأت نگرفته ویا برای یک 
جامعه و محدوده  جغرافیایی خاص نیست؛ بلکه این حقوق ریشه در تمام جوامع و 
طول تاریخ بشریت دارد  سرنخ حقوق  بشر در عصرهای متمادی برگشته و محصول 
ناب تمام فرهنگ ها، ادیان، تمدن ها و عصارۀ مبارزات آزادی خواهان، عدالت خواهان، 
است   بشری  جامعۀ  صلح جویان  و  آزاداندیشان  اندیشۀ  تراوشات  و  برابری طلبان 

حقوق  بشر از تمام بشریت و برای تمام بشریت است   
اعالمیۀ ویانا و برنامۀ عمل کنفرانس جهاني  در  بشر  حقوق   جهان شمولی  مسأله 
حقوق  بشر مصوب 25 جوالی 1993 اکیداً توسط نمایندگان کشورهای دنیا مورد 
تأیید قرار گرفت  در مادۀ پنجم اعالمیه ویانا آمده  است »حقوق بشر کالً از سرشتي 
جهاني، غیرقابل تقسیم وابسته و مرتبط به یکدیگر برخوردارند  جامعۀ بین المللي 
باید با حقوق  بشر با نگاهي جامع و به شیوه ای منصفانه و برابر، و با معیارهاي واحد 
برخورد کند  درحالي که اهمیت ویژگي هاي ملّي و منطقه ای  و تأکیدي یکسان 
گوناگون تاریخي، فرهنگي و مذهبي باید مطمح نظر قرار گیرد،  و پیشینه هاي 
دولت ها وظیفه دارند قطع نظر از نظام هاي سیاسي، اقتصادي و فرهنگي خود، کلیۀ 
حقوق  بشر و آزادي هاي اساسي را گسترش داده و از آن ها حمایت کنند « مادۀ 
جهانی  امنیت  و  صلح  تحقق  امر  در  را  بشر  حقوق   نقش  مذکور  اعالمیه  ششم 
برجسته ساخته و بیان می دارد: »کوشش هاي سازمان ملل متحد در جهت تحقق 
احترام جهاني و رعایت حقوق  بشر و آزادي هاي اساسي براي همه، سهم مهمي در 
ثبات و رفاه الزم براي برقراري روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملت ها و بهبود 
شرایط براي صلح و امنیت و نیز توسعۀ اجتماعي و فرهنگي در چارچوب منشور 

ملل متحد، ایفا خواهد کرد «4

1. Eqaual for all

2  با استناد به مفاد ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948 
3. Universal

4  اعالمیۀ وین و برنامۀ عملي کنفرانس جهاني حقوق بشر مصوب 25 جون 1993 ، ترجمه: محمد 
جواد میرفخرایي، ناشر: مجلۀ حقوقي، نشریۀ دفتر خدمات حقوقي بین المللي جمهوري اسالمي ایران 

شمارۀ بیست و هشتم، 1382 ، ص 310 
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تفکیک   4 همدیگر  از  یعنی  بودن3؛  انتقال ناپذیر  و  جدایی ناپذیر2  به هم پیوسته1، 
نمی شود  برخورداری از یک حق، وابسته به برخورداری از سایر حقوق است  به همین 
ترتیب، نقض یک حق سبب نقض یک  یا چندین حق دیگر می شود  همچنان حقوق  
بشر حقوقی است که نه خود فرد به اختیار خود می توانند این حقوق  را از خود سلب 
و به دیگران واگذار کنند و نه دیگران حق دارند که این حقوق را از انان سلب کنند  
مگر در موارد خاص مثل سلب آزادی از مجرم مطابق به قانون به شرطی که در یک 
محکمه عادالنه مجرم شناخته شده باشد  چنانچه با استناد به مقدمه اعالمیه جهانی 
حقوق  بشر داریم، »شناسایی کرامت  ذاتی کل اعضای خانواده ی بشری، حقوق یکسان 

و انتقال  ناپذیر آنان، بنیاد آزادی، صلح و عدالت در جهان است «
غیر قابل سلب و تقسیم ناپذیر بودن؛ یعنی نمی توان به مذاق و سلیقه خود برخی از   5

حقوق را پذیرفت و برخی دیگر را رد کرد   
است   6 برخوردار  بین المللی  ضمانت  از  بین المللی4؛  اجرای  ضمانت  از  برخورداری 

و  ارتقا  نظارت،  حمایت،  راستای  در  اقداماتی  رویدست گیری  به  مکلف  دولت ها  و 
اعالمیه  در  مندرج  ارزش های  از  الهام  با  کشورها  تاکنون  هستند   آن   نهادینه سازی 
جهانی حقوق  بشر و سایر اسناد حقوق  بشری، ابتکارهای زیادی را در سطوح منطقه ای، 

کشوری و در قالب تأسیس نهادها و تصویب اسناد، رهنمودها و معاهدات انجام داده اند 5
در برگیرندۀ حق و تکلیف؛ حقوق  بشر به هر فرد تعلق دارد و مسؤولیت هر فرد است    7

هر فرد در ارتباط با دیگری و هر گروه در ارتباط به گروه )های( دیگری دارای ارتباط 
حق و تکلیف است  دولت ها تحت قوانین بین المللی وظایف و مکلفیت های مشخصی 

در قبال رعایت، حمایت و انکشاف حقوق  بشر دارند 6 
پرسش هایی برای بحث بیشتر: 

آیا شما کدام تعریف دیگری از حقوق  بشر دارید؟ اگر بلی آن را به طور مقایسه ای با   1
تعریف فوق مطالعه و تفاوت ها و تشابهات آن ها را با یکدیگر بحث کنید 

درباره هریک از ویژگی های حقوق  بشر با یکدیگر بحث و گفتگو کنید   2
انسان واجد چه حیثیتی است که حق را تنها به او و نه به موجودی دیگر، نسبت   3

داده می شود؟

1. Interconnected/interdependent
2. Interrelated
3. Inalienable and indivisible
4. Internally Guaranteed
5. UNITED NATIONS New York and Geneva(2000), HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN 
RIGHTS CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 6, Human 
Rights Training, A Manual on Human Rights Training Methodology, P.10.
6. Asia Pacific Forum (APF)(2013), Human Rights Education, A Manual for National Human 
Rights Institutions, P.3.
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مراد از حق در حقوق  بشر چیست؟   4
حق چه چیزی را برای انسان فراهم می کند که به روش هایی دیگر نمی توان فراهم   5

کرد؟
آیا منظور از انسان در حقوق  بشر تمام انسان هاست یا گروه خاصی؟  6

2. اصول حقوق  بشر
اول  ماده  اساس  بر  می یابد   تجلی  پالیسی ها  و  قوانین  ارزش ها،  قالب  در  بشر  حقوق  
اعالمیه جهانی حقوق  بشر مفاهیم مثل کرامت انسانی1، آزادی2، برابری3 و همبستگی، 
ستون پایه ها/اصول حقوق  بشر را تشکیل می دهند  بازتاب واقعی و محسوس این مفاهیم 
بین المللی، منطقه ای و قوانین اساسی کشورها  را در شمار مشخصی اسناد حقوق  بشر 
می توان دریافت  حقوق  بشر خیلی از عرصه های زندگی را در بر می گیرد 4 با عنایتِ  بر 

نکات فوق، در ذیل به بیان اصول حقوق  بشر پرداخته می شود 

2.1. اصل کرامت
کرامت، پایه ای ترین اصل حقوق  بشر است  در یک تعریف ساده، کرامت عبارت از ارج و 
حرمتی است که یک انسان صرف به خاطر انسان بودن خود از آن برخوردار است  به دلیل 
داشتن کرامت است که همۀ انسان ها باهم برابر اند  این کرامت مربوط به انسانیت و ذات 
انسان می باشد و همه افراد در داشتن آن باهم برابر اند  دین مقدس اسالم کرامت ذاتی 
انسان را به رسمیت شناخته است  چنان که قرآن می فرماید: »و لقد کرمنا بنی آدم«؛5 
یا  مسلمان  بودن،  مرد  بودن،  زن  اینجا  در  بخشیدیم   کرامت  را  آدم  فرزندان  ما  یعنی 
اصلی  معیار  بودن،  انسان  فقط  بلکه  نیست؛  داشتن  کرامت  معیار  و     بودن  غیرمسلمان 
کرامت دانسته می شود؛ یعنی هر انسانی محترم و دارای کرامت انسانی است  دستور/تذکر 
الهی در باب کرامت و حقوق  بشر بر ما مکلفیت ایجاد می کند تا در امر حمایت و تعیمیم 
حقوق  بشر همت گماشته و به همه انسان ها احترام برابر داشته باشیم و به دلیل قومیت، 

جنسیت، زبان، دین و مذهب و    به دیگران احترام یا بی احترامی نکنیم  
ضمانت های قانونی حمایت از کرامت انسانی، در مقدمه، ماده های 4، 6، 7، 22، 24 و در 
کل فصل دوم قانون اساسی؛ ماده های 1،4،5،6 و9 اعالمیه ی جهانی حقوق بشر؛ ماده های 
 20 و   11  ،4  ،1 ماده های  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  کنوانسیون   9 و   1،7،8

1. Human Dignity
2. Freedom
3. Equality
4. FRA(2013), Training Manual on Fundamental Rights-based policing, A manual for Police 
Training, European Union Agency for Fundamental Rights, Publications Office of the European 
Union, P.30. 

5. سوره اسراء، آیه 70.
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اعالمیه   اسالمی حقوق بشر بازتاب یافته است 
کرامت انساني در قانون اساسي از اهمیت ویژه اي بر خوردار است  این حق به اندازه  اي اهمیت 
دارد که تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسي در مقدمه این قانون حفظ کرامت انساني 
و حقوق  بشر را در جامعه افغانستان، از اهداف تدوین قانون اساسي دانسته اند  در ماده بیست 
و چهارم تصریح شده است: »کرامت انساني از تعرض مصؤون است« و دولت بر »حمایت 
از آزادي و کرامت انسان« مکلف شده  است  در ماده بیست و نهم »مجازات مخالف کرامت 

انساني ممنوع شمرده شده  است « 
2.2. اصل برابری و عدم تبعیض

برابری یعنی این که تمام افراد انسانی از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابراند1  مؤلفه های 
اصل برابری قرار زیر اند: 

الف. انسان ها  قطع نظر از جنسیت، نژاد، قوم، زبان، مذهب، دین، فرهنگ و سایر تعلقات 
با هم برابراند 

ب. بر اساس اصل برابری تمام افراد از لحاظ حقوق و مکلفیت ها برابر پنداشته شده و 
مالیات؛  پرداخت  در  محاکم؛  مقابل  در  قانون؛  مقابل  در  برابری  چون:  عرصه های  شامل 
مشارکت و سمگیری در انتخابات؛ و برابری از لحاظ استخدام در ادارات دولتی و سایر 

موارد می گردد 
ج. بر مقتضای اصل برابری، دولت، جامعه و نهادهای اجتماعی مکلف  به ایجاد شرایط و 
فرصت های برابر )عدالت اجتماعی( اند؛ شرایط اجتماعی ای که همۀ شهروندان بتوانند از 
یک سو حقوق و آزادی های اساسی شان را تمرین کنند و از سوی دیگر استعدادهای انسانی 

شان را شکوفا ساخته بتوانند 
بر اساس گواه تاریخی، بشر به تناسب اعتالی فرهنگی و تمدنی خویش سعی  ورزیده تا 
از طریق تدابیر آموزشی، تقنینی، ترویج مشارکت و سایر راهکارها در راستای انسانی سازی 
فضای جامعه و استقرار عدالت گام بردارد  تصویب اعالمیه جهانی و سایر اسناد بین المللی 
حقوق  بشر را می توان به عنوان بهترین دست آورد بشر و مظهر تعالی فرهنگی و تمدنی 
جامعۀ بشری برای نیل به برابری، صلح، امنیت و عدالت انسانی تلقی کرد  مصداق اصل 
برابری در ماده های 1، 2 و 7 اعالمیه ی جهانی حقوق  بشر و ماده  های 2 و 27 کنوانسیون 

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تجلی یافته اند  
در آیات و روایات اسالمی هم برابری یک اصل اساسی است و باید با همه به گونه ای 
برابر رفتار شود  هرنوع فرق گذاری، تقسیم کار و توزیع منابع و امکانات جامعه به صورت 
حقوق  اصول  نقض  معنای  به  و     دین  مذهب،  جنسیت،  زبان،  قومیت،  اساس  بر  نابرابر 

بشری و تکلیف های دینی بوده و مخالف حکم اخالق و وجدان است 
این  است که گروه های حاکم و دستگاه های حکومتی ظالم،  تاریخ زندگی بشر گواه 

1  ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1948(
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سلطه جو و تبعیض گر به بهانه های مختلف اصل عدم تبعیض1 و برابری را نقض کرده اند ؛ و 
به تبع آن حقوق اجتماعی را با توجه به فرق  گذاری بین انسان ها تقسیم کرده اند  

در باره فرق برابری و منع تبعیض باید گفت که هردو معنای یکسان عرفی دارند، اما 
از نظر حقوقی فرق دارند  برابری بیشتر بر ایجاد شرایط، فرصت و امکانات برابر در عمل 
در نظر گرفته می شود؛ در حالی که منع تبعیض باید در قانون در نظر گرفته شود  یعنی 
ما در عمل باید برابری را رعایت کنیم؛ در حالی که در قانون گذاری منع تبعیض را رعایت 

نماییم و حق یک دسته را کم یا زیاد نسازیم  
افغانستان  اساسی  قانون  و  بشر  حقوق   اصول  اسالمی،  دستورات  و  احکام  اساس  بر 
تبعیض ممنوع است  بخاطری که همه انسان است و جنس، قومیت، زبان، نژاد، دین و 
مذهب و    موجب برتری یک فرد نسبت به فرد دیگری نمی شود  بر اساس این مجموعه 
بنابراین،  است،  برابر  و  یکسان  انسانی  کرامت  دارای  افراد  همه  چون  ارزش ها،  و  اصول 
به صورت  انسان ها  است   انسانی  کرامت  مخالف  حقوق،  تقسیم  در  گذاشتن  فرق  هرنوع 
عموم و ما مردم افغانستان به طور خاص مکلفیم تا بر اساس حقوق  بشر، قانون اساسی و 

تکالیف دینی، علیه تبعیض مبارزه و در تحقق امر برابری تالش کنیم  
در همین راستا جامعۀ افغانستان افتخار دارد که قانون اساسی این کشور، ضمانت های 
قانونی صریحی را با تأسی به حکم دین و ارزش های جهانی حقوق  بشر در حمایت از اصل 
برابری و عدم تبعیض دارد  ماده های 6، 7، 22 و 50 قانون اساسی و ماده ی 14 قانون 

تشکیل و صالحیت محاکم، تجلی اصل برابری وعدم تبعیض است 

2.3. اصل آزادی
یکی دیگر از اصول حقوق  بشر، آزادی است  در یک تعریف، آزادی عبارت از حقی است 
به  را  توانایی های طبیعی و خدادادی خود  بتوانند استعدادها و  افراد  به موجب آن،  که 
کار اندازند، مشروط بر آن که حقوق و آزادی های دیگران را صدمه نرساند  آزادی، اصل 
بسیار مهمی است که اگر وجود نداشته باشد، ارزش انسانی فهمیده نمی شود  استعداد او 
شکوفا نمی شود و پیشرفت و تمدن بوجود نمی آید  از همین جهت خلیفه چهارم اسالم 

می فرماید: »خداوند تو را آزاد خلق کرده، برده دیگری نباش« 
اصل آزادی ایجاب می کند تا کلیه موانع بر سر راه اراده انسانی برداشته شود  برای 
این که انسان بتواند به صورت آزاد و به عنوان یک فاعل اخالقی عمل کند، باید سه عنصر 

زیر برایش فراهم گردد:
1  رعایت: یعنی دولت حق ندارد این حق را از انسان سلب کند یا برای آن محدودیت 

1  تبعیض در لغت به معنای فرق  گذاشتن  است  در اصطالح به معنای ایجاد محدودیت، استثناسازی، 
منزوی سازی و محروم سازی افراد ویا گروه های اجتماعی است که توسط گروه یا نظام  استبدادی حاکم 

به منظور تضعیف، تطمیع ویا لطمه واردکردن به آن ها)افراد/گروه های تحت تبعیض( صورت می گیرد 
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غیر منطقی و غیر قانونی ایجاد کند  
2  حمایت: یعنی حکومت مکلفیت دارد که برای افراد، زمینه ی استفاده از این حق را 

فراهم نماید 
قوانین،  توسط  را  اجتماعی  آزادی های  حدود  دولت  یعنی  نهادینه سازی:  و  تحقق    3
به صورت عادالنه و دموکراتیک  تدابیر الزم حمایتی،  برنامه ها و سایر  پالیسی ها، 

تنظیم می نماید  
منابع قانونی از اصل آزادی عبارتند از ماده های 22، 24، 32 قانون اساسی  همچنان 
این اصل توسط اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده1و 2 و در اعالمیه اسالمی حقوق بشر 

در مواد مختلف6، 7، 11 و    تضمین شده است   

2.4 اصل همبستگی انسانی
در قطار سه اصل کرامت، آزادی، برابری و عدم تبعیض، به دنبال ایجاد و ترویج درک 
متقابل و مشترک از انسان، انسانیت، نیازهای اساسی و حقوق بشر در میان ملت ها، جوامع 
و آحاد جامعۀ بشری است  این اصل، ضرورت گفتگو، ارتباطات، همگرایی، تعاون و همکاری 
متقابل بین انسان ها را پیش می نهد تا از این طریق بشریت بتواند: 1(  پنانسیل انسانی 
خویش را بالفعل سازد 2(  به باالترین سطح ممکن توسعه و کمال جویی راه یافته و 3(  
آرزوهای متعالی انسانی اش را در زمین محقق سازد  بر بنیاد این اصل، همبستگی یعنی 
این که افراد و جوامع بشری به یکدیگر همبسته، تعلق پذیر و دارای سرنوشت مشترک اند؛ 
امری که اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نماد و مظهر تجلی آن است و بشریت در آن به عنوان 
اعضای یک خانوادۀ مشترک، همواره به همکاری، صمیمت و تعاون ترغیب می گردد  بر 
اساس این اصل، ایجاب می کند تا آحاد جامعه بشری بر مبنای ارزش های مشترک نسبت 

به همدیگر تفاهم و همکاری داشته و یکدیگر را بسان روح واحد بپذیرند  
    اعالمیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و ماده اول خود به صراحت بر این نکته تأکید 
کرده است که همه افراد و جوامع در پناه تحقق بخشیدن به ارزش های حقوق بشری، 
جامعه ای را خلق کنند که در آن صلح، صفا، عدالت و صمیمیت حاکم باشد  صدر مقدمه 
حقوق  و  بشری  خانواده  اعضای  کلیه  ذاتی  کرامت  شناسایی  که  آنجا  »از  است:  مصرح 
یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد«  
حمایت  تحت  جهانی  همکاری  بین الملل،  دوستانه  روابط  توسعه  بر  تأکید  آن  بر  عالوه 
سازمان ملل متحد و تأمین حقوق بشر برای همه افراد- چه شهروندان و تابعان آن کشور و 
چه شهروندان کشورهای دیگر باشند-، نشان گر حاکمیت روح همکاری و مشارکت ملت ها 
است  پاراگراف اخیر مقدمه نیز اعالم می کند: »مجمع عمومی این اعالمیه جهانی حقوق 

بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعالم می کند« 
بنیادین حقوق بشر است که  عالوه بر مقدمه، ماده اول اعالمیه تجلی بخش چهار اصل 
قسمت اخیر آن اصل همبستگی را مورد تأکید قرار می دهد  این ماده مصرح است: »تمام 



آموزش اساسات حقوق بشر

افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابرند، همه دارای عقل 
و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند«  چنان که دیده 
می شود، روح برادری داشتن نسبت به همدیگر عالی ترین سطح همکاری و همبستگی 

افراد و ملل را نشان می دهد که اعالمیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید ورزیده است 
تجلی اصل همبستگی انسانی را در اشعار سعدی نیز می توان یافت:

که در آفرینش ز یک گوهــراند بنی آدم اعضای یک پیکر اند   
دیگــــر عضوها را نماند قـــرار چو عضوی به درد آورد روزگار  
نشایـد که نامـت نهنـد آدمــی تو کز محنت دیگران بی غمی  

برمبنای اصول کرامت ذاتی، آزادی، برابری و همبستگی انسانی، همه ی حقوق بشر به 
همه ی انسان ها تعلق می گیرد  مجموعه ویژگی ها و اصول حقوق  بشر، مبنا و هدایت گر 
و  بخش ها  تمام  در  انکشافی  و  بازسازی  برنامه ریزی های  و  همکاری ها  فعالیت ها،  تمام 
مراحل اجرای آن ها است  این مجموعه معیارهای استوار بر ارزش های حقوق  بشر که از آن 
»رویکرد حقوق  بشر- محور«1 یاد می کنند، راهنمای سنجیده شده ای است برای تدوین 
اقتصادی،  سیاسی،  امور  کلیه  در  آن ها  اجرای  و  برنامه ریزی ها  پالیسی ها ،  استراتیژی ها، 
اساس  بر  دولت  رویه ای  و  عمل  بناگذاری  کنیم،  بیان  ریزتر  اگر  فرهنگی   و  اجتماعی 
ارزش های حقوق  بشر، مثاًل در نظام معارف، صحت، تحصیالت عالی، بیمه، استخدام ها، 
و  رضایت  میزان  و  کارها  مؤثریت  یک طرف  از  و      ترانسپورتیشن  امنیت،  کار،  تغذیه، 
خوشبینی مردم کشور را باال برده و منجر به تقویت نظام و بهبود وضعیت حقوق  بشری 
شهروندان می شود و از طرف دیگر تعهدات جهانی دولت در قبال حقوق  بشر اجرا گردیده 

و حمایت بین المللی را جلب می کند  
پرسش هایی برای بحث بیشتر:

چه فرقی بین اصل عدم تبعیض و اصل برابری وجود دارد؟  1
به نظر شما چرا انسان دارای کرامت است؟  2
چرا نمی توان برخی از انسان ها را برتر یا فروتر از برخی دیگر دانست؟  3
مفهوم برابری بر چه پایه ای استوار است و چگونه فرایند گذار انسان ها از موقعیت   4

نابرابر به موقعیت برابر ارمغان آور حق بوده است؟
اگر بنابر دالیلی چون قوم، گروه، زبان، دین و مذهب، جنسیت    با شما به عنوان   5

احساس  چه  نشود،  رفتار  افراد  و  نهادها  و  دولت  توسط  دیگری  با  برابر  انسان  یک 
خواهید کرد و واکنش شما در زمینه چه خواهد بود؟

در مورد برابری از نظر اسالمی معلومات دهید   6
اصل برابری و عدم تبعیض تا چه اندازه در نهاد یا سازمانی که شما در آن کار   7

می کنید، رعایت می شود )مثاًل در استخدام، ترفیع، تصمیم گیری، فرصت پیشرفت، 

1. Human Rights Based Aprroach
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بهره مندی از معاش برابر و تسهیالت ترانسپورتی، امکانات دفتری   (؟
3. دسته بندی های حقوق  بشر

در یک تقسیم بندی، حقوق  بشر به سه دسته قابل تقسیم اند:
3.1. حقوق سیاسی- مدنی: 

شامل زندگی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزای دین و مذهب، آزادی تشکیل احزاب، 
اتحادیه ها، انجمن ها، دسترسی به اطالعات، دسترسی به محکمه عادالنه، منع شکنجه     

می گردد 
3.2. حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

 شامل کار، تعلیم وتربیه، صحت، گشت وگذار، سیر وسفر، تجارت، اجرای مراسم دینی/ 
مذهبی به روش خود، سیستم حمل و نقل و    می شود 

3.3. حقوق همبستگی:
 شامل حق صلح، حق توسعه، حق محیط زیست سالم، ارتباطات و حفظ میراث های 

فرهنگی و    می گردد 
4. نسل های حقوق  بشر

در تقسیم بندی دیگر، حقوق  بشر به سه نسل تقسیم می شوند:
نسل اول شامل حقوق سیاسی و مدنی، نسل دوم شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی و نسل سوم شامل حقوق همبستگی است که در فوق توضیح داده شد 
پرسش هایی برای بحث بیشتر:

 آیا پیش از این در مورد دسته بندی های حقوق  بشر شنیده بودید؟  1
 تقسیم بندی حقوق  بشر به نسل های مختلف برای شما به چه معنی  است؟  2
 در افغانستان کدام حق ها بیشتر نقض می گردد؟  3
 در مورد تأثیرات جنگ بر محیط زیست بحث کنید   4

4.1. تفاوت نسل های حقوق بشر 
در نسل اول وظیفه دولت عدم دخالت است)سلبی(؛ در حالی که در نسل دوم عدم 

دخالت کافی نیست و باید دولت تالش نماید که این حق ها را فراهم و اجرا کند  
در نسل اول و دوم حقوق بشر مطالبات شخصی و فردی است؛ در حالی که در نسل 
سوم بیشتر مطالبات جمعی است؛ یعنی عموم مردم از آن برخوردار می گردد  مهمترین 

خصوصیات نسل سوم حقوق بشر )محیط زیست، صلح و توسعه( این است که :
1 - موضوعات آن فراتر از یک کشور است 

2- حل آن از اختیارات یک دولت فراتر است 
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3-  همکاری بین کشورها ضروری است 
نکته: تقسیم بندی حقوق  بشر در نسل ها به معنی تقدم و تأخیر ویا اهمیت بیشتر یک 
حق برحق های دیگر نیست  تقسیم بندی حقوق  بشر به نسل ها اعتباری است نه واقعی و 

برای درک بهتر حقوق  بشر در نظر گرفته شده  است 
5. ماهیت تعهد دولت ها

ماهیت تعهد دولت ها در قبال حقوق بشر بر می گردد به ماهیت حق ها و از این نظر 
از  یک دسته  تقسیم می شود   به دو دسته  اجرای حقوق بشر  تعهد دولت ها در  ماهیت 
سیاسی  و  مدنی  حقوق  نمی دهند   انجام  را  مداخله  که  است  این  در  دولت ها  تعهدات 
مستلزم این نوع تعهد اند  هدف این حق ها این است که انسان به خودمختاری و استقالل 
فردی برسد  استقالل و خودمختاری فردی زمانی تحقق می یابد که دولت در آزادی های 
فردی مانند آزادی فکر و عقیده، آزادی بیان، رهایی از بردگی، توقیف خودسرانه و حبس 
و     احزاب  نهادها،  تشکیل  اجتماعات،  آزادی  گذار،  و  گشت  آزادی  نشدن،  غیرقانونی 
مداخله نکند  در این دسته، ماهیت تعهد دولت ها این است که باید نتیجه کار را تضمین 
نوع  هیچ  نکردن  مداخله  زیرا  یابد   تحقق  جامعه  در  حق ها  این  کامل  به صورت  و  کنند 

امکانات و منابع را نمی طلبد  
حقوق   سوم  نسل  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حق های  مقابل  در  که  حالی  در 
بشر، تعهد و تکلیف دولت این است که باید مداخله کند و شرایط رفاهی، صحی، شغلی، 
افراد  که  است  این  حق ها  نوع  این  هدف  نماید   ایجاد  شهروندان  برای  را  و     آموزشی 
آسایش و آرامش داشته و شخصیت شان شکوفا شود  در این دسته حق ها ماهیت تعهد 
یا تکلیف دولت ها به وسیله است؛ یعنی دولت تا جایی که توانایی و امکانات دارد، مکلف 
می باشد و بیشتر از آن انتظار نمی رود  زیرا تکلیف به اندازه توانایی است و نه بیشتر از 

توانایی  دولت هم از این اصل کلی خارج نمی باشد 1
پرسش هایی برای بحث بیشتر:

 درباره مفهوم سلبی و ایجابی حقوق  بشر بحث کنید؟  1
 حقوق مدنی را تعریف و چند مثال در زمینه ارائه دهید   2
 آیا درباره تعهد بالنتیجه)سلبی( و بالوسیلۀ)ایجابی( دولت در حقوق  بشر چیزی   3

شنیده اید؟
 آیا تکلیف دولت در انتخابات و امنیت شخصی از جمله تکالیف به نتیجه است یا   4

تکلیف به وسیله؟ توضیح دهید 
 درباره ماهیت تعهدات دولت ها در خصوص تأمین حقوق  بشر بحث کرده و فرق   5

1  سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، چاپ سوم، تهران، شهردانش، 1390، 
ص 60-53 
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میان اجرایی شدن حقوق  سیاسی-مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و 
همین طور حقوق همبستگی را بیان کنید 

 آیا برای شما بین حقوق اقتصادی و حقوق مدنی و سیاسی تقدم و تأخر وجود   6
دارد؟ موردی بحث کرده و برای یکدیگر استدالل بیاورید 

6. عناصر اساسی حق در مفهوم حقوق  بشر
6.1. موضوع حق

حقوق   بین المللی  اسناد  در  که  حقوقی است  همان  بشر  حقوق   در  حق  موضوع 
و  شده اند  شناخته  رسمیت  به  قطعنامه ها   (  پروتکل ها،  کنوانسیون ها،  بشر)اعالمیه ها، 

کشورها متعهد شده اند که آن ها را رعایت کنند  
6.2. صاحبان یا دارندگان حق 

در  مشخص اند   حمایت  و  حق  از  برخورداری  مستحق  که  کسانی است  حق  صاحبان 
سطح فردی، افراد به دلیل ارتباطی که با مکلفان حق بر قرار می کنند، صاحبان حق اند؛ 
به طور مثال، طفل در برابر والدین، شاگرد در برابر استاد، زن در برابر مرد، فرد دارای 
معلولیت در برابر فرد سالم، معلم در برابر هیئت رهبری مکتب، عسکر در برابر جنرال و 
یک حکومت در برابر سازمان های چند ملیتی  در یک جامعه، ممکن است یک گروهی از 
مردم به دلیل در حاشیه بودن شان مستحق حق باشند  معاهدات خاص حقوق  بشر آن ها 
را شامل گروه های: زنان، اطفال، جوانان، اقلیت های نژادی، قومی، افراد دارای معلولیت، 

مهاجران و پناه جویان، گروه های بومی و زندانی ها می شمارند 
صاحبان حق، 1(  مستحق حق اند، 2(  حق دارند حقوق شان را مطالبه کنند، 3(  حق 
دارند تا مسؤولین در برابر آن ها پاسخگو باشند و 4(  مسؤولیت دارند تا حقوق دیگران را 

رعایت کنند 1
دارندگان حق در نسل اول و دوم حقوق  بشر، افراد می باشند  اما در نسل سوم، ملت ها 
صاحبان حق می باشند  هرچند در نسل سوم هم در واقع در نهایت این فرد است که از 
حق برخوردار می شود  زیرا وقتی یک کشور به توسعه رسید، محیط زیست سالم داشت  یا 
صلح و امنیت در آن برقرار گردید، همه افراد آن ملت از نعمت های آن برخوردار می شوند 

6.3. تأمین کننده گان یا مکلفان حق 
حقوق  از  حمایت  و  توسعه  به  مکلف  که  نهادهایی اند  و  افراد  حق،  تأمین کنندگان 
صاحبان حق اند  همان گونه که در بحث صاحبان حق گفته شد، در یک رابطه اجتماعی، 
در  حق اند   تأمین کنندۀ  اند،  برخوردار  دیگری  به  نسبت  بیشتری  قدرت  از  که  افرادی 

1. Asia Pacific Forum (APF), (2013), Human Rights Education, A Manual for National Human 
Rights Institutions, P.17.
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بحث نهادی، تأمین کنندگان حق آنهایی اند که دارای توانایی و در نقش و مقام حمایت و 
پاسداری از حقوق دیگران اند 

تمام  متوجه  مسؤولیت  این  می گردد   بر  دولت  به  بشر  حقوق   تأمین  کلی  مسؤولیت 
عدلی،  مسؤولین  و  قضات  محلی،  مقامات  وزیران،  پارلمان،  شامل:  دولتی است  نهادهای 
و  استادان  امنیتی،  و  دفاعی  نیروهای  مسافرتی1،  خدمات  ارائه کننده  موظفان  پولیس، 

مسؤولین مکتب ها و دانشگاه  ها 
تمام افراد و نهادهایی که دارای قدرت تأثیرگذاری بر زندگی صاحبان حق اند، مکلفان 
خصوصی،  شرکت های  تجارتی،  سکتورهای  شامل  می تواند  اخالقی  مکلفان  اخالقی اند  
سران  و  بین المللی  سازمان های  مدنی،  جامعه  سازمان های  محلی،  متنفذین  و  رهبران 

خانواده ها گردد 2
پرسش هایی برای بحث بیشتر:

چند اعالمیه جهانی درباره حقوق  بشر را می شناسید؟ موارد را فهرست کنید   1
فرق بین اعالمیه و کنوانسیون چیست؟  2
درباره مکلفیت های دولت به عنوان تأمین کنندۀ حقوق  بشر بحث کنید   3
به عنوان یک فرد و شهروند جامعه با خود بیاندیشید که چرا صاحب حق اید و چرا   4

دولت مکلف به تأمین حقوق  بشر افراد است؟
مسؤولیت مدنی افراد برای تحصیل حقوق  بشری خود و همشهری شان چیست؟  5

7. فهرست مصادیق حقوق بشر
حقوق بشر بسیارِی از عرصه های زندگی را در بر گرفته و در قالب حقوق سیاسی و 

مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی دسته بندی می گردد 3
 هر فرد انسانی بر مبنای اصول زیربنایی چون: 1(  کرامت، 2(  برابری، 3(  آزادی و 4( 
 همبستگی انسانی، مستحق حقوق بشر شناخته شده و فهرست مصادیق حقوق بشر قرار

زیر اند:
1  حق حیات
2  حق احترام

3  حق صلح
4  حق امنیت

5  حق اندیشیدن

1. Immigration Services
2. Ibid, p. 18.
3. FRA(2013), Training Manual on Fundamental Rights-based policing, A manual for Police Training, 

European Union Agency for Fundamental Rights, Publications Office of the European Union, P.30. 
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6  حق تعلیم و تربیه 
7  حق ملکیت

8  حق پناهندگی
9  حق شهروندی/تابعیت

10  حق دسترسی به اطالعات
11  حق برابری در برابر قانون

12  حق آزادی گشت و گذار و سیر و سفر
13  حق آزادی عقیده، وجدان و بیان

14  حق ازدواج و تشکیل خانواده
15  حق صحت و امکانات بهداشتی

16  حق تاسیس انجمن ها، احزاب و سازمان ها 
17  حق آزادی اجتماعات

18  حق کار
19  حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

20  حق دسترسی به عدالت
21  مصؤنیت از شکنجه 

22  رهایی از بازداشت و مداخالت خودسرانه
23  حق تامینات اجتماعی

24  حق سرپناه و پوشاک مناسب
25  حق محیط زیست سالم

26  حق تفریح و استراحت
27  حق محرمیت و حریم خصوصی 

28  حق مشارکت، تصمیم گیری و سهم گیری در جامعه 
29  حق توسعه

30  حق دسترسی به آب آشامیدنی
31  حق دسترسی به غذا

32  حق داشتن شهر منظم، پاک و با ثبات
33  حق داشتن سیستم منظم ترانسپورتیشن

34  حق توسعه
35  حق محیط زیست سالم

36  حق حفظ میراث ها و آثار فرهنگی
37  حق جبران خسارت

38  حق رهایی از بردگی
در مورد مصادیق حقوق بشر بعداً تحت عنوان  »مروری بر مهمترین حق های بشری 
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بازتاب یافته در قانون اساسی پرداخته خواهد شد «
سواالت برای بحث های بیشتر

بشرِی  حقوق  مصادیق  ردیف  در  که  هست  هم  دیگری  حق هایی  شما  نظر  به  آیا    1
فهرست شده در باال، افزوده شود؟ اگر بلی آن ها را لیست کنید و در مورد دلیل 

بیاورد؟
این جمله را که: »بدون حقوق بشر نمی توان با کرامت و شرافتمندانه زندگی کرد«    2
به تحلیل گرفته و بیان دارید که چه ارتباطی بین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی 

برقرار است؟
در  را  آن ها  و  گرفته  تشریح  به  ساده  زبان  به  را  حقوق بشر  مصادیق  از  یک  هر    3
دسته های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق همبستگی 

گروپ بندی کنید 
با خود بی اندیشید که آیا حقوق فوق الذکر به گروه خاص، جنسیت خاص، قومیت،    4

مذهب، دین و یا پیروان مکتب خاص تعلق می گیرد یا به همه ای انسان ها؟
با نگاهی بر حقوق بشری لیست شده در فوق، آیا برابری حقوق زن، مرد و اطفال    5

برای تان معنی پیدا می کند؟
آیا شما از حقوق بشری تان طوری که در باال لیست گردیده اند برخوردار هستید؟    6

لیست کنید که از کدام ها برخوردارید و از کدام برخوردار نیستید؟ و چرا؟
چه موانعی بر سر راه بهره مندی از حقوق بشری تان وجود دارد؟   7

کی)ها( حقوق بشری شما را نقض می کند؟    8
حد اقل شش مورد راه های مدنی برای دستیابی به حقوق بشری تان را لیست کنید    9

و با دیگران شریک سازید 
پیامد عدم آگاهی و عدم بهره مندی از حقوق بشر برای فرد و جامعه چیست؟   10
11  در مورد حقوق بشر به عنوان حداقل معیار زندگی انسانی بحث و گفتگو کنید 

12  در مورد نقش خود تان به عنوان نیروهای دفاعی و امنیتی در امر رعایت و حفاظت 
از حقوق بشرِی شهروندان کشور بحث کرده و راهکارهای عملی ای را که چگونه 
می توانید به بهترین وجه ممکن به حقوق بشری شهروندان احترام گذاشته و از آن 

حمایت به عمل آورید، گفتگو کنید 
8. مهم ترین اسناد بین المللی حقوق  بشر که افغانستان به آن ها ملحق شده 

 است.
8.1. انواع اسناد بین المللی حقوق  بشر

y	  اعالمیه ها: اعالمیه ها سندهایی است که بیشتر جنبه ای توصیه ای و اخالقی دارند
مثل اعالمیه جهانی حقوق  بشر مصوب 10 دسامبر 1948، اعالمیه جهانی حقوق 

اطفال، اعالمیه جهانی صلح و     
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y	 کشورهای دارند   حقوقی  جنبه  که  است  سندهایی  کنوانسیون ها  کنوانسیون ها: 
اسناد  جمله  از  و  کنوانسیون هایند  مفاد  اجرای  به  ملزم  کنوانسیون ها  به  متعهد 

الزامی بین المللی می باشد 
y	 پروتکل اختیاری: الحاقیه ای یک سند حقوق  بشری است که پیوستن دولت ها به آنها

اختیاری است  این اصطالح معموالً در مورد نخستین پروتکل اختیاری کنوانسیون 
افراد  به  به کار گرفته می شد، کنوانسیونی که  بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 
و  احترام  از  خود  حکومت  ناتوانی  باره  در  بشر  حقوق   کمیته  به  تا  می دهد  اجازه 
اجرای کنوانسیون شکایت کند  اما سایر کنوانسیون ها نیز پروتکل اختیاری دارند1  
اجرایی  سازوکارهای    )4 و  تفسیر    )3 2( تصحیح،  1( تکمیل،  منظور  به  پروتکل 

شدن یک کنوانسیون به کار می رود 
8.2. مهم ترین اسناد بین المللی حقوق  بشر که افغانستان به آن ها محلق شده است.

افغانستان تا اکنون به هفت کنوانسیون و سه پروتکل اختیاری؛ دو پروتکل مربوط به 
کنوانسیون حقوق اطفال و پروتکل حقوق اشخاص دارای معلولیت محلق شده و متعهد 

به اجرای مفاد آن هاست:
1  کنوانسیون بین  المللی حقوق مدنی و سیاسی: این کنوانسیون در سال 1966  در 
نافذ   1976 مارچ   23 از  و  رسید  تصویب  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
گردید و تا 19 اپریل 2007، تعداد 160 کشور به آن ملحق شده و افغانستان نیز 
در 24 اپریل 1983 بدون هیچ گونه حق الشرط یا اعتراض، الحاق خود را به این 

کنوانسیون اعالم کرده است 
2  کنوانسیون بین  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این کنوانسیون نیز در 
سال 1966 به تصویب رسیده و در 6 جنوری 1976 نافذ گردیده و تا 19 اپریل 
2007، تعداد 156 کشور عضویت آن را پذیرفته و افغانستان در 24 اپریل 1983، 

به آن ملحق شده  است 
این کنوانسیون در 21 دسمبر  نژادی:  بین المللی رفع هرگونه تبعیض  3  کنوانسیون 
1965 در مجمع عمومی تصویب و در 4 جنوری 1969 نافذ و تعداد 173 عضو دارد 

و افغانستان در 6 جوالی 1983 بدون حق شرط، به آن ملحق شده است 
4  کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات ظالمانه و غیر انسانی یا موهن: 
این کنوانسیون در 10 دسمبر 1984 توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب 
رسیده و از 26 جون 1987 نافذ گردیده و تاکنون 144 عضو دارد و افغانستان در 

تاریخ 26 جون 1987 آن را تصویب کرده است 
این کنوانسیون در 18 دسمبر 1979  5  کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان: 

1  جین وینر، راهنمای نظام حقوق بشر ملل متحد، ترجمه: موسسه تحقیقات اجتماعی، ناشر: کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، 1385، ص 14 
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توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و در 3 سپتمبر 1981 نافذ 
شده و در حال حاضر 185 عضو دارد و افغانستان آن را در 14 اگست 1980 امضا 

در 5 مارچ 2003 بدون حق شرط، آن را تصویب کرده است 
6  کنوانسیون حقوق اطفال: این کنوانسیون در سال 1989 در مجمع عمومی ملل 
آن  کشورعضو   193 و  گردیده  نافذ   1990 سپتمبر   2 در  و  شده  تصویب  متحد 

می باشد و افغانستان در 27 ابریل 1994 آن را تصویب کرده  است   
7  کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت1: این کنوانسیون در 13 دسامبر 2006 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است  تاکنون بیشتر از 
یکصدو پنجاه کشور به این کنوانسیون ملحق گردیده اند  افغانستان به تاریخ 18 

سپتامبر 2012 به این کنوانسیون محلق گردیده است 
 25 در  اطفال2  پرونوگرافی  و  بهره کشی  فروش،  منع  زمینه   در  اختیاری  پروتکل    8
می 2000 توسط مجمع عمومی تصویب و در 18 جنوری 2002 به اجرا در آمد  

1. United Nations, Treaty Collection, CHAPTER IV, HUMAN RIGHTS, Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities. Date of access: 01-10-2017 , for more information available at: https://trea-
ties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en
2. United Nations, Treaty Collection, CHAPTER IV, HUMAN RIGHTS, The Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornogra-
phy. Date of access: 10.02.2017. More Information available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewD-
etails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&clang=_en 8 
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افغانستان این پروتکل را در 19 سپتامبر 2002  تصویب کرده است1؛
9  پروتکل اختیاری منع استخدام و اشتراک اطفال در مناقشات مسلحانه: در 25 می 
2000 توسط مجمع عمومی تصویب و به تاریخ 12 فبروری 2002 نافذ شده است  

افغانستان آن را در 24 سپتامبر 2003 تصویب کرده است 2
 13 در  پروتکل  این  معلولیت:  دارای  افراد  حقوق  کنوانسیون  اختیار  پروتوکوکل    10
دسامبر 2006 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در 3 می 2008 نافذ 

شده است  افغانستان به تاریخ 18 سپتامبر 2012 به ان پیوسته است 
غیر از این اسناد، برخی از کنوانسیون های دیگر نیز وجود دارد که با حقوق بشر ارتباط 
داشته و افغانستان به آن ها ملحق شده است  امروزه هر سه قوه  مجریه، مقننه و قضاییه   
از  مراقبت  اول  مسؤول  و  دولت  رئیس  به عنوان  جمهور،  رئیس  خصوص  به  افغانستان، 
اجرای قانون اساسی مکلف اند که هر کدام در بخش وظایف و صالحیت  های خود، تعهدات 

افغانستان در قبال حقوق  بشر را رعایت و تطبیق کنند 
پرسش هایی برای بحث بیشتر:

درباره تعهدات قانونی دولت برای تحقق حقوق  بشر فکر کرده و با مراجعه به قانون   1
اساسی کشور مکلفیت دولت را در عملی ساختن حقوق  بشر لیست کنید 

کدام یک از کنوانسیون های باال را خوانده اید؟   2
حقوق  بشر چگونه می تواند از شما حمایت کنید؟  3
ضرورت حقوق  بشر را برای خود و جامعه به تحلیل گرفته و با دیگری بحث کنید    4

8.3. بازتاب مفاد اسناد جهانی حقوق  بشر در قانون اساسی افغانستان
یکی از درخشان ترین دستاوردهای نظم نوین سیاسی در افغانستان توجه به  حقوق   	

های  گروه  و  زنان  خصوص  به  شهروندان  انسانی  کرامت  و  حقوق  تأمین  و  بشر 
آسیب پذیر است  

تحوالت و فجایع چند  دهه   اخیر افغانستان تدوین کنندگان قانون اساسي را بر آن  	
قانون  اصلي  گفتمان  درمیان  بشر،  حقوق   به  را  ویژه  جایگاه  و  اهمیت  که  داشت 
در  مردم  و  بشر  حقوق   دهند   اختصاص  دموکراسي  و  بشر  حقوق   یعني   اساسي 
قانون اساسی جدید به یکي از موضوعات محوري تبدیل گردید  در مقدمه قانون 
اعالمیه  به  احترام  و      متحد    «  ملل  منشور  به  احترام  »با  آمده  است:  اساسي 
جهاني جقوق بشر    » و هم چنین در ماده 6 قانون اساسي آمده است:« دولت به 

1. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child 
prostitution and child pornography, Adopted and opened for signature, ratification and accession by 
General Assembly resolution A/RES/54/263 of 25 May 2000, entered into force on 18 January 2002, 
for more information refer to: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
2. Office of the special Representative of the Secretary General for children in Armed Conflict, for 
more information refer to:    https://childrenandarmedconflict.un.org/mandate/opac/
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ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، 
حمایت حقوق  بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام 
و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد « با این همه فصل 
دوم قانون اساسی به صورت جداگانه به حقوق و وجایب ملت اختصاص داده شده 
که با این حساب محتوا و درصدي بیشتري قانون اساسي کشور را موضوعات حقوق  

بشر تشکیل مي دهد 
 قانون اساسی افغانستان، به حقوق بشر ضمانت اجرایی بخشیده است  فصل دوم  	

قانون اساسي افغانستان تحت عنوان»حقوق و وجایب اتباع« به شرح و بیان حقوق 
بنیادین اتباع افغانستان مي پردازد  

این فصل به تضمین مواردي از حقوق بشر براي هرفرد در قلمرو افغانستان و تحت  	
نظام حقوقي آن اقدام مي کند  

اساسي  	 قانون  مبتني بر  حقوق  افغانستان،  اساسي  قانون  در  مذکور  بشر  حقوق  
مي باشد و بنابراین به لحاظ سلسله مراتب، بلندتر از حقوق عادي قانوني در سلسله 

مراتب قواعد حقوقي است 
از اولین قانون اساسي افغانستان در 10 حوت 1301 تا اکنون همه قوانین اساسي  	

افغانستان داراي فهرستي از حقوق اتباع مي باشند ولي با این حال فهرست حقوق 
اساسي و وجایب اتباع در قانون اساسي 1382بسیار مفصل تر از فهرست هاي قوانین 

اساسي پیشین است  
فراتر از این، تصمیم به رعایت منشور ملل متحد و حمایت از معاهدات حقوق  بشر  	

سال  اساسي  قانون  در  افغانستان  اساسي  قانون  تاریخ  در  اولین بار  براي  بین الملل 
1382صورت گرفت  

به  	 ملزم  را  افغانستان  دولتي  مراجع  جدید  اساسي  قانون  اساسي  قانون   7 ماده 
حمایت از حقوق  بشر و کرامت انساني جهت حصول به دموکراسي مي کند 

ماده 121 قانون اساسي افغانستان به ستره محکمه این صالحیت را مي دهد که به  	
بررسي مطابقت معاهدات بین الدول و کنوانسیون هاي بین المللي با قانون اساسي 
بپردازد 1 در مقابل این وضعیت در کشورهاي دیگر، معاهدات حقوق  بشري مقدم 

برقوانین موضوعه داخلي بوده و هم عرض قانون اساسي مي باشد  
الدول،  	 بین  معاهدات  متحد،  ملل  منشور  دولت  می گوید:  اساسی  قانون   7 ماد 

میثاق هاي بین المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیه جهاني حقوق 
بشر را رعایت مي کند 

درماده 58 قانون اساسی افغانستان آمده است:  دولت به منظور نظارت بر رعایت  	

1. بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و کنوانیسیون های بین المللی با قانون 
اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره 

محکمه می باشد 
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حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان را تأسیس مي نماید 

هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت  	
نماید  

کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانون راجع سازد و در دفاع 
از حقوق آنها مساعدت نماید  تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم 

می گردد 

8.4. مرور مهمترین حق های بشری انعکاس یافته در قانون اساسی و اسناد 
حقوق بشری

1. حق زندگی
اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 3: »هرکس حق زندگی    دارد «	 
قانون اساسی در ماده 23 تصریح مي کند: »زندگي موهبت الهي و حق طبیعي انسان 	 

است  هیچ شخص بدون مجوز قانوني از این حق محروم نمي گردد « مفاد این ماده 
بیانگر نکات زیر است:

حق حیات حق طبیعي انسان است  حقي نیست که قانون به کسي اعطا کند به عبارت 	 
دیگر، این حق امضایي است نه اعطایي 

هیچ فرد بدون مجوز قانوني از این حق محروم نمي گردد 	 
2. حق آزادی اجتماعات و تشکیالت

و  عامدانه  آگاهانه،  به صورت  تا  هستند  آزاد  افراد  این که  یعنی  اجتماعات  آزادی 
بیان  برای  دولت  مداخله  از  هراس  بدون  و  موقت  به طور  یکدیگر  کنار  در  مسالمت آمیز 
طریق  این  از  خود  خواسته های  بیان  به  و  آیند  هم  گرد  مختلف،  زمینه های  در  مطالب 

بپردازند1
آزادی اجتماعات از جمله آزادی های اساسی بشری و حق طبیعی است که به افراد 
توانایی می بخشد تا در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه خویش مؤثر باشد و 
بتواند مطالبات و سخنان خود را با سایر افراد در اجتماعات به گوش زمامداران برساند  
اجتماعات افراد از جلوه های بارز مشارکت همگانی است که مردم از طریق آن به صورت 
آزادی  می کنند   بیان  را  خود  اعتراضات  و  مطالبات  خواسته ها،  آمیز،  مسالمت  و  مدنی 
باالخص  بشری  آزادی های  و  حقوق   دیگر  ساختن  برآورده  در  اساسی  نقش  اجتماعات 
آزادی تشکیالت،  بیان،  آزادی  تعیین سرنوشت سیاسی،  مانند: حق  آزادی های سیاسی 

1. 1  اسالمی، رضا، کمالوند، محمد مهدی، چالش های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو 
نظام بین المللی حقوق بشر، نشریه: مجله حقوقی بین المللی، 1393، ص  187-222 
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انتخابات آزاد و حق رأی دارد 
ماده 20 اعالمیه جهانی حقوق بشر در زمینه صراحت دارد: »هرکس حق دارد آزادانه 
مجامع و اجتماع های مسالمت آمیز را تشکیل دهد  هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت 

در اجتماعی کرد « 
»حق   است:  آمده  چنین  مورد  در  مدنی  و  سیاسی  حقوق  کنوانسیون   21 ماده  در 
هیچ   تابع   حق   این   اعمال   مي شود  شناخته   رسمیت   به   مسالمت آمیز  اجتماعات  تشکیل  
جامعه   یک   در  و  شده   مقرر  قانون   طبق   بر  آنچه   جز  باشد  نمي تواند  محدودیتي   گونه  
دمکراتیک  به  مصلحت  امنیت  ملي  یا امنیت  عمومي  یا نظم  عمومي  یا براي  حمایت  از 

سالمت  یا اخالق  عمومي  یا حقوق  و آزادیهاي  دیگران  ضرورت  داشته  باشد «
مسألۀ حق آزادی اجتماعات در قانون اساسی افغانستان نیز به رسمیت شناخته شده 
است  ماده 36 قانون اساسی کشور در این زمینه چنین مقرر می دارد: »اتباع افغانستان 
حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سالح، طبق قانون اجتماع و 

تظاهرات نمایند «
در کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی، آزادی اجتماعات جدای از آزادی تشکیالت به 
رسمیت شناخته شده است  اجتماعات افراد بر دو قسم اند: یکی آزادی اجتماعات موقت 
که آزادی اجتماع عمومی است و دیگری، آزادی اجتماعات غیرموقت یا دائمی که از آن 
اجتماعات  آزادی  حقوقی  تعّین  می برند   نام  جمعیت ها  و  انجمن ها  آزادی  عنوان  تحت 
کنوانسیون   22 ماده  در  )تشکیالت(  موقت  غیر  اجتماعات  آزادی  و   21 ماده  در  موقت 

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1 است  
در  اشتراک  حق  و  اجتماعي  صنفي،  سیاسي،  اتحادیه هاي  در  اشتراک  و  تشکیل  حق 
انتخابات عادالنه و آزاد و سهم گیري درحکومت هم به نوبۀ خود از حقوق بشری افراد مي باشد  
چون تشکیل سازمان هاي سیاسي و مدني و پیوستن به آن ها یکي از مهم ترین مجراي است 
که با استفاده از آن مردم مي توانند درپروسه دموکراتیک شرکت نموده و قدرت ها را کنترول 

نمایند 
مادۀ 35 قانون اساسی افغانستان به تأسیس تشکیالت/جمعیت اشاره داشته و چنین 
مقرر می دارد: »اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادي و یا معنوي، مطابق 
افغانستان حق دارند مطابق به احکام  اتباع  به احکام قانون، جمعیت ها تأسیس نمایند  

قانون احزاب سیاسي تشکیل دهند، مشروط بر این که: 
مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزش هاي   1

مندرج این قانون اساسي نباشد؛
 تشکیالت و منابع مالي حزب علني باشد؛  2
 اهداف و تشکیالت نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛  3

1   هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا )اتحادیه هاي صنفي( و الحاق به ان 
براي حمایت از منافع خود 
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 وابسته به حزب سیاسي و یا دیگر منابع خارجي نباشد؛  4
تأسیس و فعالیت حزب بر مبناي قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد  

جمعیت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکیل مي شود، بدون موجبات قانوني و 
حکم محکمه با صالحیت منحل نمي شود 

 سواالت برای بحث بیشتر
 در مورد اهمیت و ضرورت آزادی اجتماعات و تشکیالت در زندگی اجتماعی بحث   1

کنید 
آزادی اجتماعات را تعریف و مهم ترین مؤلفه های آن را بیان دارید؟  2
به لحاظ اجرا و اعمال محدودیت نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیالت، از جمله   3

لزوم یا عدم لزوم کسب مجوز، سیستم های حقوقی به چند دسته تقسیم می شوند؟ 
تأثیر هریک را بر زندگی فردی و جمعی تان به بحث بگیرید 

آزادی   4 حق  اِعمال  در  را  حقوقی  نظام  از  یک  کدام  بشر  حقوق   بین المللی  نظام 
پذیرفته  را  یکی  کدام  افغانستان  حقوقی  نظام  و  داده  قرار  تأیید  مورد  اجتماعات 

است؟ 
کدام عوامل بر مسالمت آمیز بودن اجتماعات تأثیرگذار است؟  5
محدودیت های آزادی اجتماعات کدام ها اند؟  6
چالش های آزادی اجتماعات در افغانستان را تحلیل کنید    7

3. حق ممنوعیت شکنجه
قانون اساسي صریحاً شکنجه را ممنوع دانسته  است  دراین مورد ماده بیست ونهم 	 

به صراحت مي گوید: »تعذیب انسان ممنوع است  هیچ شخص نمي تواند حتي به مقصد 
کشف حقایق از شحص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاري یا توقف یا محکوم به جزا 

باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد « 
قانونگذار در این ماده با عبارت موجز و در عین حال روان و گویا به منع شکنجه درتمام 	 

مراحل جزایی پرداخته  است  
اول تصریح به این که »حتي به مقصد کشف حقایق« این عبارت هر نوع عذر و بهانه را 	 

از شکنجه گران مطلقاً ممنوع مي سازد  
دوم، این ماده شکنجه را هم در مراحل بازداشت قبل از محاکمه منع مي کند، هم در 	 

دوران حبس محکوم علیه  اما نسبت به برخورداري از شرایط انساني در دوران بازداشت، 
ذیل این ماده می گوید : »تعیین جزایي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است «

در ماده بیست وچهارم نیز تأکید شده است: »کرامت انسان از تعرض مصؤون است « 	 
مسلما اگر شرایط بازداشتگاه ها، محابس، به صورت غیر انساني باشد، کرامت انساني که 
دولت مکلف به حمایت و احترام از آن است، مورد تعرض قرار گرفته و دولت تکلیف 

قانوني خویش را در این مورد نقض کرده است  
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4. حق آزادی عقیده و بیان
در قانون اساسي افغانستان آزادي اندیشه درضمن آزادي بیان به رسمیت شناخته شده 	 

است ماده سي وچهارم مقرر مي دارد: 
هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسیلۀ دیگر، با رعایت 	 

احکام مندرج این قانون اساسي اظهارکند 
آزادي مذهب چه از نظر نفس اعتماد به یک مذهب و چه از نظر آزادي انجام مراسم 	 

مذهبي و فراگیري تعلیمات آن، در قانون اساسي افغانستان پذیرفته شده  است 
اسالمي 	  جمهوري  دولت  دین  مي دارد:  اعالم  این که  از  بعد  اساسي  قانون  دوم  ماده 

افغانستان، دین مقدس اسالم است، تصریح مي کند: پیروان سایر ادیان در پیروي از 
دین و اجراي مراسم دیني شان در حدود احکام قانون آزاد ند  

در 	  را  خارجي  اتباع  آزادي  و  حقوق  »دولت  مي دارد:  مقرر  اساسي  قانون   57 ماده 
افغانستان، طبق قانون تضمین مي کند این اشخاص درحدود قواعد بین الملل مکلف به 
رعایت قوانین دولت افغانستان مي باشند « تکلیفي که این ماده بر دوش اتباع خارجي 
مقیم افغانستان گذاشته  است رعایت قوانین افغانستان است آن هم درحدود قواعد 
حقوق بین الملل نه فراتر از آن یعني به همان اندازه که اسناد بین الملل راجع به حقوق 
بیگانگان در یک کشور از آن ها حمایت کرده، هم چنین آن ها را به رعایت قوانین دولت 

محل اقامت، نیز مکلف کرده است 
5. حق آزادی مطبوعات

قانون اساسي افغانستان نیز بر آزادي مطبوعات تأکید کرده  است از جمله مقرر مي دارد: 	 
»هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبل آن 

به مقامات دولتي بپردازد « 
ارتباط 	  از  احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل 

جمعي توسط قانون تنظیم مي گردد  قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی 
به اطالعات که به خصوص ارگان های دولتی را مکلف به گزارش و دادن اطالعات 

غیرامنیتی به محققان می سازد، یک دست آورد بزرگ دانسته می شود 
6. حق تعلیم و تربیه

حق تعلیم وتربیه از جمله حقوق اساسی و رکن مهم سعادت بشر است  تمام افراد بشر 
بدون تبعیض از لحاظ جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، دین و    مستحق برخورداری از 
این حق  هستند  این حق  در اسناد بین  المللي  حقوق بشر از جایگاه  خاصي  برخوردار است . 
ماده 26 اعالمیه جهانی حقوق بشر در این زمینه چنین صراحت دارد: »1- هرکس حق 
دارد که از تعلیم وتربیه بهره مند شود  تعلیم وتربیه الاقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات 
ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد  آموزش ابتدایی اجباری است  آموزش حرفه ای 
باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد 
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و همه بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند شوند  2- تعلیم وتربیه باید طوری هدایت 
انسانی هرکس را به حد کامل رشد و شکوفایی برساند و احترام به  شود که شخصیت 
حقوق و آزادی های اساسی بشر را تقویت کند  تعلیم وتربیه باید به حسن تفاهم، گذشت 
و  مذهبی  یا  نژادی  جمعیت های  ملل،  تمام  بین  دوستی  و  مختلف  عقاید  به  احترام  و 
هم چنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل کند  3- پدر و مادر 

در انتخاب نوع تعلیم وتربیه فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند «
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  کنوانسیون   13 ماده   1 بند  در 
آمده است: »کشورهای عضو این کنوانسیون حق هر فرد را به تعلیم وتربیه به رسمیت 
می شناسد  کشورهای عضو موافقت دارند که هدف تعلیم وتربیت باید رشد کامل شخصیت 
انسانی، احساس حیثیت و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی بشر را تقویت کند  
عالوه  بر این کشورهای طرف این کنوانسیون موافقت دارند که تعلیم وتربیت باید کلیه 
افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعۀ آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم، تساهل 
و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورده و توسعۀ 
این  فعالیت های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق کند « در بند دوم 
ماده به اجباری و رایگان بودن تعلیم وتربیه ابتدایی، و آموزش عالی بر اساس شایستگی و 
تساوی، و به بهبودی شرایط مادی معلمان اشاره شده است  در بند سوم همین ماده به 

آزادی والدین در مورد انتخاب مکتب برای اطفال  شان اشاره شده است 
حق تعلیم و تربیه در کنوانسیون حقوق اطفال نیز مورد تأکید قرار گرفته است   ماده  

28 این کنوانسیون چنین مقرر می دارد:
1  کشورهاي  طرف  کنوانسیون  حق  کودک  را نسبت  به  آموزش  و پرورش  به  رسمیت  
فرصت هاي   ایجاد  براساس   و  حق   این   به   تدریجي   دستیابي   براي   و  مي شناسند 

مساوي ، اقدامات  ذیل  را معمول  خواهند داشت :
الف   اجباري  و رایگان  نمودن  تحصیل  ابتدائي  براي  همگان 

ب   تشویق  توسعه  اشکال  مختلف  آموزش  متوسطه  منجمله  آموزش  حرفه اي  و کلي ، 
در دسترس  قرار دادن  این  گونه  آموزش ها براي  تمام  کودکان  و اتخاذ اقدامات  الزم  

از قبیل  ارائه  آموزش  و پرورش  رایگان  و دادن  کمک هاي  مالي  در صورت  لزوم  
هر  از  و  توانایی ها  براساس   همگان   براي   عالي   آموزش   دادن   قرار  دسترس   در  ج  

طریق  مناسب  
د  در دسترس  قرار دادن  اطالعات  و راهنمایي هاي  آموزشي  و حرفه اي  براي  تمام  

کودکان  
و  اتخاذ تدابیر  جهت  تشویق  حضور مرتب  کودکان  در مکتب و کاهش  غیرحاضری 

نظم   که   این   تضمین   جهت   را  الزم   اقدامات   تمام   کنوانسیون   طرف   کشورهاي     2
با  مطابق   و  بوده   کودکان   انساني   شئون   حفظ   با  مطابق   مکتب ها   در  انضباط   و 

کنوانسیون  حاضر باشد، به  عمل  خواهند آورد 
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به   مربوط   موضوعات   در  را  بین المللي  همکاري هاي   کنوانسیون   طرف   کشورهاي     3
آموزش  و پرورش ، خصوصاً در زمینه  زدودن  جهل  و بیسوادي  در سراسر جهان  و 
تسهیل  دسترسي  به  اطالعات  فني  و علمي  و روش هاي  مدرن  آموزشي ، تشویق  و 
نیازهاي  کشورهاي  در حال  توسعه  توجه   به   ارتباط ،  این   افزایش  خواهند داد  در 

خاصي  خواهد شد 
ماده  29 کنوانسیون حقوق اطفال بیان می دارد: 

و  تعلیم  جزء  باید  ذیل   موارد  که   مي نمایند  موافقت   کنوانسیون   طرف   کشورهاي  
تربیت اطفال  باشد:

الف ( پیشرفت  کامل  شخصیت ، استعدادها و توانایی هاي  ذهني  و جسمي  اطفال 
ب ( توسعه احترام  به  حقوق  بشر و آزادي هاي  اساسي  و اصول  مذکور در منشور 

سازمان  ملل  
ج ( توسعه  احترام  به  والدین  کودک ، هویت  فرهنگي ، زبان  و ارزش هاي  ادبي  و ملي  
کشوري  که  در آن  زندگي  مي کند، و به  وطن  اصلي  طفل و به  تمدن هاي  متفاوت  

با تمدن  وي   
د( آماده  نمودن  کودک  براي  داشتن  زندگي  مسؤوالنه  در جامعه اي  آزاد و با روحیه اي  
)مملو( از تفاهم ، صلح ، صبر، تساوي  زن  و مرد و دوستي  بین  تمام  مردم ، گروه هاي  

قومي ، مذهبي  و ملي  و اشخاص  دیگر 
هـ( توسعه  احترام  نسبت  به  محیط  طبیعي  

از هیچ  یک  از بخش هاي  این  ماده  و ماده  28 نباید چنان  تعبیر شود که  مخّل آزادي  
افراد و ارگان ها براي  تأسیس  و اداره  مؤسسات  آموزشي  که  همواره  طبق  اصول  ذکر شده  
با حداقل  استاندارد ذکر شده   ارائه  آموزش  مطابق   با شرایط   این  ماده  و  در پاراگراف  1 

توسط  دولت  ایجاد مي شود، تلقي  شود 
به همین ترتیب، حق تعلیم و تربیه در قانون اساسی افغانستان نیز به عنوان بنیادی ترین 
حق های بشری شهروندان به رسمیت شناخته شده است  ماده 43 قانون اساسی افغانستان 
در این مورد چنین مقرر داشته است: »تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه 
لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین شود  دولت 
مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه 
اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی 
که به آن ها تکلم می کنند فراهم کند « در ماده 45، 46 و 47 قانون اساسی نیز حق تعلیم 

و تربیه پرداخته شده است  
در دین مقدس اسالم هم بر اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت تأکید فراوانی صورت 
گرفته است و آموختن و آموختاندن به عنوان یکی از متعالی  ترین اهداف انبیا شمرده شده 
از دیدگاه قرآن کریم شخص متصف به وصف علم دارای برتری است و جایگاه  است   
شایسته  ای دارد  در همین راستا، ماده نهم اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیر بر حق تعلیم و 
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تربیت اشاره کرده و بشریت را در کسب علم تشویق و دولت ها را به تأمین کلیه امکانات 
تحصیلی و آموزشی برای شهروندان شان مسؤول دانسته است 

7. حق کار
محیط،  تغییر  زندگی،  احتیاجات  تآمین  برای  انسان  هدفمند  فعالیت  به عنوان  کار 
ماحول و طبیعت، یکی از حقوق اساسی بشر محسوب می شود  این حق در اعالمیه جهانی 
رسمیت  به  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی  کنوانسیون  و  بشر  حقوق 

شناخته شده است  
مقرر  چنین  کار  حق  خصوص  در  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  بیست و سوم  ماده 
می دارد: »هرکس حق دارد کارکند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و 

رضایت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بیکاري مورد حمایت قرارگیرد. 
همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دریافت 
دارند. هرکسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخش دریافت کند که 
زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تآمین کند و در صورت لزوم با 
دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود  هرکس حق دارد که براي دفاع از منافع خود 

با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت نماید «
کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده های 7، 8 و 9 در 

زمینۀ حق کار چنین مقرر می دارد: 
ماده هفتم: »کشورهاي طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از شرایط عادالنه و 

مساعد کارکه بویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت مي شناسند:
الف: اجرتی که دراصل، امور ذیل را برای کلیه کارگران تامین نماید 

 مزد منصفانه و اجرت مساوي براي کار، با ارزش مساوي و بدون هیچ نوع   1
تمایز  بویژه این که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایین تر از 
شرایط مورد استفاده مردان نباشد و براي کار مساوي مزد مساوي با مردان 

دریافت دارند 
 مزایاي کافي براي آنان و خانواده شان طبق مقررات این میثاق   2

ب: ایمني وبهداشت کار 
ج: تساوي فرصت براي هرکس که بتواند درخدمت خود به مدارج مناسب عالي تري 
ارتقاء یابد، بدون درنظر گرفتن هیچ گونه مالحظات دیگري جز طول مدت خدمت 

و لیاقت 
د: استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصي ادواري با استفاده از 

حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمي «
را تضمین  این میثاق متعهد مي شوند که مراتب زیر  ماده هشتم: کشور هاي طرف 

کنند:
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الف: حق هرکس به این که به منظور پیشبرد وحفظ منافع اقتصادي و اجتماعي 
خود با رعایت مقررات سازمان ذي ربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیۀ 
مورد انتخاب خود ملحق شود  اعمال این حق نمي تواند تابع هیچ محدودیتي باشد 
مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک براي مصالح 
امنیت ملي یا نظم عمومي یا حفظ حقوق و آزادي هاي افراد دیگر ضرورت داشته 

باشد 
ب: حق تشکیل اتحادیه ها )سندیکاها(، فدراسیون ها یا کنفدراسیون هاي ملي و حق 

کنفدراسیون ها به تشکیل سازمان هاي سندیکایي بین المللي یا الحاق به آن ها 
ج: حق اتحادیه ها )سندیکاها(: که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند، بدون هیچ 
محدودیتي جز آنچه به موجب قانون تجویز شده و دریک جامعه دموکراتیک براي 
مصالح امنیت ملي یا نظم عمومي یا براي حفظ حقوق و آزادي هاي دیگران ضرورت 

داشته باشد 
د: حق اعتصاب مشروط بر این که با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود 

این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهاي مسلح یا پولیس یا مقامات اداري 
دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیت هاي قانوني شوند 

هیچ یک از مقررات این ماده کشورهاي طرف مقاوله نامه 1948 سازمان بین المللي 
کار مربوط به آزادي سندیکایي وحمایت از حق سندیکایي را مجاز نمي دارد که با اتخاذ 
تدابیر قانونگذاري یا نحوه اجراي قوانین به تضمینات مقرر در مقاوله نامه مزبور لطمه یي 

وارد آورند 
در همین راستا، حق کار در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است  
ماده 48 قانون اساسی صراحت دارد: »کار حق هر افغان است « ماده 49 قانون اساسی 
چنین بیان می دارد: »تحمیل کار اجباری ممنوع است  سهم گیری در حالت جنگ، آفات 
و سایر حاالتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان است  

تحمیل کار بر اطفال جوازندارد «

8.  حق تشکیل و حمایت از خانواده
حق ازدواج و تشکیل خانواده شامل حق آزادي در ازدواج و انتخاب همسر و حمایت از 	 

اطفال در برابر ازدواج در طفولیت مي باشد  برخورداری افراد از این حق باید از حمایت 
خاص جامعه و دولت بهره مند گردد  این بدین معنا است که هر دوطرف باید به ازدواج 
موافقت داشته باشند و هیچ ازدواجي بدون رضایت کامل طرفین صورت نگیرد  در 
همین اتباط اعالمیه جهاني حقوق  بشر و میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي 
خانواده را به عنوان رکن طبیعي و اساسي جامعه به رسمیت شناخته و مورد حمایت 

قرار مي دهد  
تشکیل 	  را  جامعه  اساسي  رکن  »خانواده  مي دارد:  تصریح  افغانستان  اساسي  قانون 
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مي دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد  دولت به منظور تأمین سالمت جسمي و روحي 
خانواده، به خصوص طفل و مادر، تربیت اطفال و براي از بین بردن رسوم مغایر با احکام 

دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ مي کند « 

9. حق تابعیت
در اعالمیه جهاني حقوق  بشر چنین تصریح شده  است:

هرکس حق دارد که داراي تابعیت باشد 	 
 احدي را نمي توان خودسرانه از تابعیت و از حق تغییر تابعیت محروم کرد 	 
در قانون اساسي افغانستان نیز این حق چنین تسجیل یافته و به رسمیت شناخته شده  	 

است: »هیچ فردي از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمي گردد  امور مربوط به 
تابعیت و پناهندگي توسط قانون تنظیم مي گردد " هم چنین در ماده 28 قانون اساسي 

تصریح مي دارد: 
»هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید به داخل  یا خارج افغانستان محکوم نمي شود «	 

10. حق برخورداري از حمایت هاي قانوني و محاکمه منصفانه
ماده هفت اعالمیه جهانی حقوق  بشر اعالم مي دارد: »همه در برابر قانون مساوي اند و 	 

حق دارند بدون تبعیض، علي السویه از حمایت قانون برخوردار شوند «
حق برخورداري از حمایت هاي قانوني در قانون اساسي افغانستان نیز تسجیل یافته 	 

است و تصریح مي دارد: »هر شخص حق دارد براي دفع اتهام به مجرد گرفتاي و یا 
براي اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند  متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از 
اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادي که قانون تعیین مي کند در محکمه حاضر 
گردد  دولت در قضایاي جنایی براي متهم بي بضاعت وکیل مدافع تعیین مي نماید  
محرمیت مکالمات، مراسالت و مخابرات بین متهم و وکیل آن از هر نوع تعرض مصؤون 

مي باشد «
برابری و تساوی افراد نزد محاکم در قانون اساسي افغانستان  در قانون اساسي افغانستان 	 

ماده ای که اختصاصا این حق را به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد اما ماده 22 قانون 
اساسی به عنوان یک ماده کلي مبني بر منع هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان 
و تساوي حقوق و وجایب اتباع افغانستان ممنوع است مقرر می دارد: »اتباع افغانستان 
اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي مي باشند « بنابراین 
مي شود طبق این ماده، حق دسترسي برابر و تساوي افراد نزد محاکم را هم استنباط 
کرد اما نقص این ماده این است که این حق را تنها به اتباع افغانستان اختصاص 
داده است در حالي که این حق در زمره صالحیت سرزمیني است و تمام افرادي را که 

در کشور زندگي مي کنند شامل مي شود 
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11. حق محاکمه علنی
 قانون اساسي افغانستان به تبع از اسناد بین المللي  این حق را به طور کامل به رسمیت 	 

شناخته  است  
بر 	  هم  گردیده،  پیش بیني  محاکمه  بودن  علني  هم  افغانستان  اساسي  قانون  در   

علني بودن صدور رأي تأیید کرده  است  
 در این زمینه ماده یک صدو بیست وهشتم تصریح مي کند: »در محاکم افغانستان 	 

محاکمه به صورت علني دایر مي گردد و هر کس حق دارد با رعایت احکام قانون در 
آن حضور پیدا کند  محکمه مي تواند در حاالتي که در قانون تصریح گردیده یا سري 
بودن محاکمه ضروري تشخیص گردد، جلسات سري دایر کند ولي اعالم حکم باید به 

هر حال علني باشد « 

12. حق برائت الزمه
قانون اساسي افغانستان چنین تذکر مي دهد:	 
ماده 25 قانون اساسی می گوید: »برائت الزمه حالت اصلي است  متهم تا وقتي که به 	 

حکم قطعي محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد بي گناه شناخته مي شود« 
از عبارت »حکم قطعي محکمه با صالحیت« در این ماده نکات ذیل استفاده مي شود::	 
زماني مي توان فرض برائت را کنار گذاشت که حکم قطعي از سوي محکمه بر مجرم   1

بودن متهم صادر شده باشد  بنابراین حتي بعد از صدور حکم دادگاه ابتدایي، مبني بر 
محکومیت متهم باز هم فرض برائت در مورد وي صادق است، زیرا چه بسا محکمه 

استیناف محکومیت صادره از سوي دادگاه ابتدایي را نقض کند  
حکم محکومیت باید از سوي محکمه  صالح یا با صالحیت صادر شده باشد   2

13. حق دفاع 
قانون اساسي این حق را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید ورزیده  است  در ماده 31 	 

آمده است که:
»هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري یا براي اثبات حق خود وکیل 	 

مدافع تعیین کند « در قسمت دیگري همین ماده آمده و مقرر شده است که دولت در 
قضایاي جنایي براي متهم بي بضاعت وکیل مدافع تعیین می کند 

14. عدم رجعت قانون به گذشته
بند 2 ماده11 اعالمیه جهاني حقوق  بشر در همین رابطه اعالم مي دارد: »هیچ کس 	 

براي انجام یا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملي یا 
بین المللي جرم شناخته نمي شده است، محکوم نخواهد شد« 

به همین طریق هیچ مجازاتي شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق 	 
مي گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد  
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هم چنین در بند )1( ماده 15 میثاق بین المللي حقوق سیاسی و مدنی ذکر شده که 	 
بیان گر » اصل قانوني بودن جرایم« است که طبق آن: »هیچ کس به علت فعل یا ترک 
فعلي که در موقع ارتکاب طبق قوانین ملي یا حقوق بین المللي جرم نبوده محکوم 

نمي شود «
در اهمیت این اصل، بند 2 ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد که در 	 

هیچ شرایطي عدول از این حق جایز نیست  و ممنوعیت رجعت قانون به گذشته در 
تمام جرایم اعمال است  چه این جرایم در قوانین داخلي پیش بیني شده باشد یا در 

حقوق بین الملل 
ماده27 قانون اساسی افغانستان تصریح مي کند: »هیچ عملي جرم شمرده نمي شود 	 

مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد و هیچ شخصي را نمي توان 
مجازت نمود مگر مطابق به احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده 

باشد «
مشاهده مي شود که در این ماده هم بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات تأکید شده و 	 

در هر دو مورد قید شده  است که قانون مورد نظر باید قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، 
نافذ شده باشد 

15. حق مالکیت
ماده هفده هم اعالمیه جهانی حقوق  بشر بیان می دارد: »هر شخص، منفرداً یا به طور 
جمعی حق مالکیت دارد  هیچ کس را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم کرد «
ماده 40 قانون اساسی افغانستان در زمینه چنین صراحت دارد: »ملکیت از تعر ض 

مصؤون است  هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود؛ مگر در حدود 
احکام قانون  ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه ی با صالحیت مصادره 
نمی شود  استمالک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی 

و عادالنه به موجب قانون مجاز می باشد  تفتیش و اعالن دارایی شخص، تنها به حکم قانون 
صورت می گیرد «

به همین ترتیب ماده 41 قانون اساسی نیز در مورد حق ملکیت اشخاص خارجی در 
افغانستان پرداخته است 

16. حق صحت1 و بهداشت2
از اساسی ترین حق هایی بشری است  حق صحت  حق صحت و بهداشت سالم یکی 

1   صحت، به داشتن یک حالت کامل سالمتی جسمی، روانی واجتماعی اطالق می شود  تنها عدم ابتالء 
به بیماری یا ناتوانی ونقص عضو، دلیلی بر سالمت و صحت انسان بوده نمی تواند 

2   بهداشت، به معنای حفظ صحت است  در اصطالح طبی و تخصصي بهداشت به مجموعه فعالیت ها و 
اقداماتی گفته مي شود که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی یک فرد یا جامعه انجام شود  از این رو 
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و  باشد  الزامی است  هر فرد حق دارد صحتمند  انسان بودن شان  برای هر فرد بخاطر 
صحتمند زندگی کند  دسترسی به این حق، هیچ گونه تبعیضی به لحاظ جنسیت، زبان، 

نژاد، قوم، مذهب، وضعیت مالی یا مسایل دیگری از این دست را بر نمی تابد  
حق صحت، پیوند ناگسستنی با سایر حقوق اجتماعی انسان، مانند: حق غذا، آب پاک 

آشامیدنی، حق تحصیل، تفـریح و ورزش دارد 
اسناد بین المللی حقوق بشر حق صحت و بهداشت را به رسمیت شناخته و در ماده 
بیست وپنجم اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است: »هرکس حق دارد که سطح زندگی 
سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات 

الزم اجتماعی تأمین کند «
مادۀ دوازدهم کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد حق صحت و 

بهداشت چنین مقرر می دارد:
»کشورهای عضو این کنوانسیون، حق هر کس را به تمتع از بهترین حالت سالمت 
جسمی و روحی ممکن الحصول، به رسمیت می شناسند  تدابیری که کشورهای عضو 
کنوانسیون برای تأمـــین و استیفای کامل این حـــق اتخاذ خواهند کرد، شامِل اقداماِت 

الزم برای تأمین امور زیر خواهند بود:
الف ـ تقلیِل میزاِن مرده متولد شدِن اطفال، تقلیل مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان؛

ب ـ بهبوِد بهداشِت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛
ج ـ پیشگـــیری و معـــالجۀ بیماری های همه گیر، بومی، حرفه یی و سـایر بیماری ها و 

نیز پیکار علیه این بیماری ها؛
برای  پزشکی  کمک های  و  پزشکی  مراجع  تأمـــین  برای  مناسب،  شـرایط  ایجاد  ـ  د 

عمـــوم، در صورت ابتالء به  بیماری 
ماده 25 کنوانسون حقوق طفل در مورد حق صحت چنین بیان می دارد: »هرکس حق 
دارد که سطح زندگي و سالمتي و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک  و مسکن و 

مراقبت هاي طبي و خدمات الزم اجتماعي تأمین کند «
ما ده 24 کنوانسون حقوق طفل، دولت ها را بر تأمین باالترین معیارهاي قابل تحصیل 
صحي و فراهم سازی تحصیل الزم برای معالجۀ امراض، بازپروري و حصول اطمینان از 

دسترسی اطفال به خدمات صحی واداشته است 
به ترتیب اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین ملی کشور نیز حق صحت و بهداشت را 
به رسمیت شناخته است  مادۀ  پنجاه و دوم قانون اساسی چنین صراحت  دارد: »دولت، 
به  مطابق  اتباع،  همه  برای  را  رایگان  صحی  تسهیالت  و  امراض  عالج  و  وقایه  وسایل 
احکام قانون، تأمین می نماید  دولــت، تأسیس و توسعۀ خدمـــات طبی و مراکز صحی 
خصوصی را مطابق به احکام قانون، تشویق و حمایت می کند  دولــت، به منظور تقویت 

بهداشت شامل همه دانش ها و روشهایی است که به حفظ سالمت فرد و جامعه کمک کند 
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تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش های ملی و محلی تدابیر الزم اتخاذ می نماید «
ماده 53 قانون اساسی بیان می دارد: »دولت به منظورتنظیم خدمات طبی و مساعدت 
بازتوانی معلولین و معیوبین )اشخاص دارای  بازماندگان شهدا و مفقودین و  برای  مالی 
اتخاذ  قانون، تدابیر الزم  به احکام  آنان در جامعه، مطابق  معلولیت( و سهم گیری فعال 

می نماید «
بهداشت تمرکز کرده و چنین صراحت  و  بر حق صحت  نیز  اساسی  قانون  ماده 54 
باالخص طفل و مادر،  تأمین سالمتی جسمی و روحی خانواده  به منظور   دارد: »دولت 
با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم  از بین بردن رسوم مغایر  برای  تربیت اطفال و 

اتخاذ می کند «
اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز حق صحت و بهداشت را به رسمیت شناخته و در زمینه 
چنین تأکید داشته است: »دولت و جامعه مؤظفند که برای هر انسانی، تأمین بهداشتی 
امکانات موجود فراهم  نیاز، برحسب  ایجاد مراکز عمومی مورد  از طریق  را،  و اجتماعی 

نمایند «
در خصوص حق صحت و بهداشت، دین مقدس اسالم نیز تأکیدات زیادی دارد  طوری 
که خداوند)ج( در قرآنکریم در آیه 168 سوره بقره پاکیزگی و سالم بودن را، شرط اساسی 
در بهره مندی انسان از فراورده های زمین معرفي مي کند و مي فرماید: یـأیّها الّناس کلوا 
بدان  این  ّمبین.  عدوٌّ  لکم  إنّه  الّشیطـن  خطوت  تّتبعوا  وال  طّیبا  حلـال  فی األرض  مّما 
معناست که طبع انساني تنها متمایل به چیزهاي پاک و بهداشتي است و از چیزهاي 
غیربهداشتي انزجار و تنفر دارد مگر آن که طبع انساني آلوده شده و از حالت طبیعي 

بیرون رفته باشد 1
حضرت  از  دیگری  روایت  در  است   ایمان  جزء  نظافت  می فرماید:  محمد)ص(  حضرت 

محمد)ص( آمده  است: نظافت به ایمان دعوت می کند و ایمان با صاحبش در جنت است 
تأمین  برای  اند،  مکلف  دولت ها  دینی،  ارشادات  و  بین المللی  ملی،  قوانین  مطابق 
ارتقا  کشور  سراسر  در  را  صحی  خدمـــات  ســطح  شهروندان،  بهداشت  و  صحت  حق 
دهند؛ تا هر شهروندی، از صحـــت و سالمتی کامـــل برخوردار باشد  به این ترتیب، 
حکومت  افغانستان در تأمین حق صحت شهروندان کشور مسؤول است و باید با اتخاذ 
تدابیر عمومی و اختصاصی آن را تحقق بخشند  مردم حق دارند که به خدمات با کیفیت 
دسترسی داشته باشند  دسترسی به حق صحت باید بدون هیچ گونه تبعیض انجام شود  
مسائلی چون: دسترسی به تداوی رایگان، موجودیت تسهیالت صحی، حفظ محرمیت و 
برخورد نیک با مریضان از جمله الزامات قانونی، دینی و حقوق بشری است که باید توسط 

دولت و مسؤولین عرصۀ طبابت مورد توجه قرار گیرند  

1   منصوری، خلیل، بهداشت در آموزه های قرآنی  زمان دسترسی به مطلب: 10 میزان 1396  برای 
http://www.samamos.com/?p=3760 :اطالعات بیشتر مراجعه شود به
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حق دسترسی به صحت حد اقل چهار مورد زیر را در بر می گیرد:
همه   1 برای  باید  فزیکی  ازنظر  صحی  تسهیالت  و  مواد  خدمات،  فزیکی:  دسترسی 

باشد   میسر  مصئون  صورت  به  آسیب پذیر  گروه های  برای  خصوصاً  جامعه  اقشار 
حمایت  به کلنیک های  مادران  دسترسی  مجهز،  صحی  مراکز  به  دسترسی  مانند: 

از طفل ومادر 
دسترسی اقتصادی: خدمات، مواد وتسهیالت صحی باید متناسب توان مالی همه   2

باشد 
مسائل   3 مورد  در  معلومات  داشتن  و  جستجو  حق  افراد  همه  معلوماتی:  دسترسی 

صحی را می داشته باشند 
عدم تبعیض: خدمات و تسهیالت صحی بدون تبعیض برای همه مردم ارائه گردد   4

17. حق جبران خسارت
یکی از مباحث اساسی مسؤولیت دولت در برابر شهروندان است  از آنجایی که ممکن است 
اقدامات حکومت به صورت غیرعادالنه منجر به ورود خسارت غیرمنصفانه به شهروندان شود، در 
برخی موارد حقوق کشورها و اسناد بین المللی حقوق بشر حق جبران خسارت را برای شهروندان 
شناسایی کرده است  یکی از موارد بارز این حق، پرداخت جبران خسارت در برابر توقیف غیرقانونی 

است که خوشبختانه در  قوانین افغانستان نیز  انعکاس یافته است 
به موجب بندهای4 و 5 ماده9 و بند 6 ماده 14 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هرکس بدون 

دلیل و بصورت غیرقانونی توقیف شود، حق تظلم خواهی از دادگاه و حق جبران خسارت را دارد  
بند 6 ماده 14 کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی در زمینه چنین صراحت دارد: »هرگاه حکم 
قطعي محکومیت جزئي شخص بعداً فسخ شود یا یک امر ي حادث یا امري که جدیداً 
کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایي باشد و در نتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصي 
که در نیتجه این محکومیت متحمل مجازات شده، بر اساس قانون حق جبران خسارت 
دارد، مگر این که ثابت شود که عدم افشاي به موقع حقیقت مکتوم کاًل یا جزئاً منتسب 
به خود او بوده است  هیچ کس را نمي توان براي جرمي که به علت اتهام آن به موجب 
حکم قطعي صادره طبق قانون اجراآت جزایي هرکشوري محکوم ویا تبرئه شده مجدداً 

مورد تعقیب و مجازات قرار داد «
در افغانستان ماده 51 قانون اساسی چنین صراحت دارد: »هر شخص که از اداره بدون موجب 
متضرر شود، مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوی اقامه 
کند«  از آنجایی که کلمه اداره به صورت عام ذکر شده، می تواند ادارات عدلی و قضایی را و سایر 
ادارات را در بر بگیرد  همچنان قانون اجراآت جزایی افغانستان حق جبران خسارت مظنون و متهم 
را شناسایی کرده و ماده 323 در بند 2 تذکر داده که این حق توسط محکمه به صورت عادالنه 
رسیدگی و جبران خواهد شد  این ماده مصرح است: »هرگاه شخص در جریان تحقیق نسبت فقدان 
دالیل به قرار خارنوالی یا این که از طرف محکمه برائت حاصل و یا به عدم لزوم اقامه دعوی حکم 
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صادر شده باشد، مدتی را که تحت نظارت و توقیف قرار داشته در برابر هر روز متناسب به عاید روزانه 
و مبلغ معین برای شخص بیکار در بدل هر روز که اندازۀ آن را محکمه ذی صالح تعیین می نماید، از 
طرف دولت جبران می گردد «  این ماده سه مورد را قابل جبران می داند  نخست این که به نسبت 
عدم دالیل کافی از سوی خارنوالی قرار توقیف صادر شده باشد و شخص به اساس آن آزادی خود 
را از دست داده باشد؛ ثانیاً، شخص مدتی را در توقیف سپری کرده باشد، در حالی که محکمه حکم 
به برائت متهم صادر نماید؛ و ثالثاً، شخص توقیف شده و آزادی خود را از دست دهد، در حالی که به 
دلیل یکی از عوامل عدم لزوم اقامه دعوی جزایی، دعوی علیه متهم توقیف شده اقامه نشود  لذا، در 
صورتی که یکی از این سه مورد وجود داشته باشد، شخص مستحق جبران خسارت ناشی از توقیف 

و یا نظارت می باشد 
در کشورهای مختلف در حال حاضر  این رویه پذیرفته شده است  در انگلستان که سیستم 
حقوقی آن عرفی است، حق جبران خسارت وجود ندارد؛ چون بر اساس عرف، دولت را غیرمسؤول 
می دانند  اما بر طبق قاعده احسان که یک قاعده عرفی دیگر در این کشور است، به نحوی جبران 
می شود  در کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، جاپان، لهستان، رومانی و ایران پذیرفته شده است  در 
این کشورها کمیسیونی که از سه قاضی تشکیل شده، برای تعیین جبران خسارت مورد استفاده قرار 

می گیرد 
پرسش هایی برای بحث بیشتر:

ضرورت بازتاب حقوق  بشر در قانون اساسی چیست؟  1
فراتر از آنچه بحث شد، موارد دیگری حقوق  بشر که در قانون اساسی بازتاب یافته   2

است، را فهرست کنید و درباره آن ها مباحثه کنید 
درباره ضمانت های حقوق  بشر در قانون اساسی افغانستان بیشتر بحث و گفتگو کنید   3
باید،   4 که  آن گونه  اساسی  قانون  مفاد  تطبیق  از  باید  ساز وکارهایی  چه  با  و  چگونه 

اطمینان حاصل کنیم؟
قانون اساسی را خوب بخوانید  سپس درباره نقش فردی خود و سازمان تان درباره   5

تطبیق مفاد آن اندیشیده و حد اقل پنج مورد نقش خود و پنج مورد نقش سازمان تان 
را در تطبیق مفاد قانون اساسی نوشته و برای عملی کردن آن گام بردارید؟  

9. تعهدات دولت در قبال حقوق  بشر
دولت ها بر اساس تعهدات شان در قبال اسناد بین المللی حقوق  بشر، ملکف به احترام، 

حمایت و اجرای حقوق  بشر در قلمروشان اند 
شکل زیر رابطه متقابل دولت با شهروندان و رابطه شهروندان با یکدیگر را به تصویر 
به  بشر  حقوق   قبال  در  دولت  ملکفیت های  از  هریک  جدول  در  آن  دنبال  به  و  کشیده 

تشریح گرفته شده اند 
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9.1. مکلفیت احترام، حمایت و تحقق حقوق  بشر
دولت در قبال حقوق  بشر ـچه حقوق  سیاسی و مدنی و چه حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی ـ ، متعهد به اجرای مکلفیت های سه گانۀ احترام، حمایت و تحقق است  ناکامی 

در انجام این تعهدات منجر به نقض حقوق  بشر می شود  
صحبت  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بر  تمرکز  با  این جا،  در  نمونه  طور  به 
می کنیم  مکلفیت احترام در این مجموعه حقوق، دولت را ملزم می سازد که از مداخله در 
برخورداری افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان دوری کند  به این ترتیب، در 
صورتی که دولت به شکل خودسرانه و با توسل به زور مردم را از خانه و مسکن شان بیرون 
کند، حق مسکن و سرپناه نقض شده است  مکلفیت حمایت دولت را وا می دارد که از نقض 
حقوق  بشری افراد توسط طرف سوم جلوگیری به عمل آورد  به این ترتیب، ناکامی در 
تأمین و حصول اطمینان از شرایط کار و استخدام  کافرمایان خصوصی در رعایت حداقل 
معیارها در زمرۀ نقض حق کار ویا نقش شرایط عادالنه و مناسب کاری می انجامد  مکلفیت 
تحقق دولت را مکلف می سازد تا اقدامات تقنینی، اداری، بودجوی، قضایی و سایر تدابیر 
الزم و مناسب را به منظور تحقق حقوق  بشر ـحقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی- روی دست گیرد  به این ترتیب، ناکامی دولت در فراهم سازی حداقل امکانات 

صحی برای نیازمندان به معنای نقض حقوق  بشری آن هاست 1

1. Olivier De Schutter, Economic, social and cultural rights(Law-861-001), Academy on Human 
Rights and Humanitarian Law, Specialized Summer Session, 2012, buplished by Academy on 
Human Rights and Humanitarian Law.
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به  احترام 
حقوق  بشر

حمایت از 
حقوق  بشر

             اجرای حقوق  بشر

نیازمند 
اقدامات سلبی 

دولت

نیازمند اقدامات ایجابی دولت

رعایت یا 
احترم به 

حقوق بشر 
یعنی اینکه 
دولت خود 

حقوق  بشر را 
نقض نمی کند  

دولت به 
منظور احترام 
به حقوق  بشر:

 از هرنوع   1
دخالت، ایجاد 

محدودیت و 
محروم سازی 

افراد در 
بهره مندی 

آن ها از حقوق  
بشری شان 
خود داری 

می کند 
 اقداماتی   2

را روی دست 
نمی گیرد 

که مانع 
برخورداری 

افراد از حقوق 
و آزادی های 

بنیادین آن ها 
شود 

برای   7
حمایت از 

حقوق  بشر، 
دولت ها 

مکلف اند تا:
از   1

اشخاص و 
گروه ها در 
برابر نقض 

حقوق بشر 
حمایت 

کنند 
از نقض   2

حقوق بشری 
اشخاص 

توسط 
طرف ثالث 
جلوگیری 

کند 
ناقضان   3

حقوق بشر 
را تعقیب 

عدلی نموده 
و جبران 
خسارت 
وارده را 
تضمین 

کنند 

تعهد به تحقق یا اجرا، ترکیبی از تعهد به تسهیل و فراهم نمودن است، به این 
منظور دولت)ها( باید:

1  نهادهای الزم کارکردی را برای تحقق بخشیدن حقوق بشری افراد تأسیس 
نماید  اقدامات قانونگذاری، اجرایی، مالی، قضایی و سایر تدابیر الزم را برای 

تحقق کامل حقوق  بشر اتخاذ کند 
آزادی های  به حقوق و  به منابع و دست یابی  افراد  2  زمینه های دسترسی 

اساسی شهروندان را تسهیل  نماید 
3  برای دسترسی تمام شهروندان به حقوق شان، اطمینان حاصل می نماید  
همچنان دولت ها متعهد به گزارش دهی منظم از انجام تمام اجراآت حقوق  

بشری شان به مراجع مربوطه بین المللی است 
 اگر ملکفیت دولت در اجرای حقوق  بشر را به صورت مصداقی در تأمین حق 

آموزش و حق صحت مثال بیاوریم، در این صورت: 
دولت برای تأمین حق آموزش باید مکتب و دانشگاه تأسیس کند  یک نظام 
نیازهای جامعه  اقتضائات زمان و  آموزشی منظم، سنجیده شده و مبتنی بر 
طراحی و راه اندازی کند  زمینه آموزش با کیفیت را در سطوح مختلف برای 

همگان فراهم می سازد  به منظور تأمین بهتر حق آموزش باید: 
مکتب و دانشگاه موجود باشد؛  1
مکتب  و دانشگاه قابل دسترس برای همه باشد؛  2
نیازهای شاگردان و   3 اقتضائات زمان و  محتوای نظام آموزش پاسخگوی 

محصلین باشد؛
محتوای آموزشی باید سازگار با ارزش ها و باورهای مردم باشد؛  4
استادان باید آموزش دیده، مجرب و آشنا با اصول و ارزش های حقوق  بشر و   5

کنوانسیون حقوق اطفال باشند  استادان باید دارای روحیۀ عالی بوده و بهترین 
الگوی فکری، گفتاری، رفتاری و آموزشی را از خود تبارز دهند 

به این ترتیب، برای تأمین حق صحت باید: 
شفاخانه  موجود باشد؛  1
شفاخانه باید برای مردم قابل دسترس باشد؛  2
از کیفیت دوا، تداوی، رفتار انسانی و ارائه سایر خدمات الزم صحی اطمینان   3

حاصل شود؛
دانشگاه  های معیاری برای تربیت کادر و پرسنل ورزیدۀ طبی تأسیس گردد    4
بر شفاخانه های خصوصی به منظور تضمین کیفیت و شفافیت در جنبه های   5

مختلف جداً نظارت شود 
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پرسش هایی برای بحث بیشتر:
پیامدهای عدم آگاهی از حقوق  بشر برای افراد و گروه های اجتماعی چیست؟  1
چه چالش هایی بر سر راه تطبیق حقوق  بشر در افغانستان وجود دارد؟  2
مکلفیت دولت در امر احترام، حمایت و اجرا را به بحث گیرید   3
نقض حقوق  بشر بیشتر توسط کی ها اتفاق می افتد؟  4
به نظر شما، نقض و انکار حقوق  بشر چگونه صلح جامعه را به هم می زند؟  5
اگر همه   مردم افغانستان با پیش فرض انسانی با یکدیگر رفتار کرده و بر مبنای اصل   6

کرامت، برابری و اصل عدم تبعیض عمل کنند، وضعیت چگونه خواهد شد؟
 آگاهی مردم از حقوق  بشری شان چگونه از نقض حقوق  بشر جلوگیری می کند؟  7
آیا شما در جامعه احساس امنیت حقوقی می کنید؟  8
احساس امنیت با حقوق  بشر چه رابطه ای دارد؟  9

10. مکانیزم های حمایتی حقوق  بشر 
با تصویب منشور سازمان ملل متحد برای استقرار صلح و امنیت جهانی، حقوق  بشر 
به عنوان یک مسأله اساسی در منشور آن سازمان برسمیت شناخته شد  با به رسمیت شناسی 
و ایجاد ضمانت برای حقوق  بشر در منشور ملل متحد بود که نظام بین المللی حقوق  بشر 
حمایت،  نظارت،  راستای  در  بنیادینی  گام  ترتیب  این  به  گرفت   شکل  منشور  مبتنی بر 
انکشاف و نهادینه سازی حقوق  بشر در سطح جهانی برداشته شد و به ترتیب تمهیدات 

ایجاد مکانیزم  ها برای حمایت از حقوق  بشر فراهم شد  
به صورت عموم نهادها یا مکانیزم های حمایتی حقوق  بشر در سه حلقه قابل مطالعه 

است  نخست در سطح بین المللی، دوم در سطح منطقه ای و سوم در سطح ملی  
10.1. مکانیزم حمایتی حقوق  بشر سازمان ملل متحد – سطح بین المللی

و  منشور  مبتنی بر  را  بشر  حقوق   از  حمایت  جهانی  ساختار  یک  متحد  ملل  سازمان 
معاهدات بین المللی حقوق  بشر اساس گذاشته  است که هدف آن پیشرفت حقوق بشر 
و دموکراسی در سراسر دنیا ست  مکانیزم حمایتی حقوق  بشر ملل متحد شامل دو مورد 

عمده می شود: 1( نهادهای مبتنی بر منشور 2( نهادهای مبتنی  بر معاهدات 
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10.1.1.  نهادهای مبتنی  بر منشور1
الف: دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر2

در سال 1980، مرکز حقوق بشر3 به عنوان مکانیزم حمایت از حقوق  بشر در شهر ژنیو ایجاد 
گردید  متعاقب آن، بر اساس مفاد اعالمیه کنفرانس جهانی حمایت و بهبود حقوق  بشر و برنامه 
عمل آن، منعقد 20 دسمبر 1993 در شهر ویانا و قطعنامه شماره 48/141  مجمع عمومی 
ملل متحد دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق  بشر در شهر ژنیو تأسیس گردید 4 
بعداً بر اساس اصالحات که در رویکرد اداره سازمان ملل به وجود آمد، مرکز حقوق  بشر با دفتر 
کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق  بشربا هم مدغم شد که فعأل دفتر مرکزی کمیشنر عالی 

در ژنیو بوده و دفتر نمایندگی آن در دفتر مرکزی سازمان ملل در شهر نیو یارک  قرار دارد  
دفتر کمیشنریی عالی ملل متحد برای حقوق  بشر یک نهاد پیشگام در درون ساختار سازمان 
ملل متحد است که با هدف ترویج و حفاظت حقوق  بشر کار می کند  این دفتر با مؤسسات 
تخصصی، صندوق های وجهی و برنامه های ملل متحد مانند سازمان جهانی صحت، سازمان 
مهاجرت ملل متحد، یونیسف، سازمان جهانی کار، برنامه توسعه و رضاکاران سازمان ملل متحد، 
سازمان بین المللی مهاجرت، یونسکو و سایر سازمان های ملل متحد کار می کند تا تاثیرات کار 

حقوق  بشر را به حد اعظمی آن افزایش دهد5.
کمیشنریی عالی ملل متحد برای حقوق  بشر، کانون محوری فعالیت های حقوق  بشر ملل 

1. Charter based bodies
2. Office of the High Commissioner for Human Rights(OHCHR)
3. Center for Human Rights

4  اعالمیۀ وین و برنامۀ عملي کنفرانس جهاني حقوق بشر مصوب 25 جوالی 1993، ترجمه: محمد جواد 
میرفخرایي، ناشر: مجلۀ حقوقي، نشریۀ دفتر خدمات حقوقي بین المللي جمهوري اسالمي ایران شمارۀ بیست و 

هشتم، 1382، ص304  مشخصات کتابشناسی مأخذ عبارت است از: 
The International Human Rights of Women, Instruments of Change, Edited by Carol Elizabeth, Lockwood, 
Daniel Barstow Magraw, Margaret Faith Spring, S. I. Strong, American Bar Association, 1998, pp. 362-387.

5. دفتر کمیشنریی عالی حقوق بشر ملل متحد، فضای جامعۀ مدنی و سیستم حقوق بشر ملل متحد، اکتبر 2015، 
ص 5. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

 http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_Dari.pdf 
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متحد بوده و وظایف آن عبارتند از:
ترویج و حمایت از برخورداری مؤثر همگان از حقوق  بشری شان    1
ترویج و ارتقای سطح همکاری های بین المللی برای حقوق  بشر    2
ترغیب و هماهنگ کردن برنامه ها و فعالیت های مربوط به ترویج و حمایت از حقوق  بشر   3

نظام ملل متحد 
کمک به ایجاد معیارهای جدید حقوق  بشر   4
حمایت از تصویب معاهدات حقوق  بشر    5
اتخاذ موقف و واکنش نشان دادن به موارد نقض های فاحش حقوق  بشر   6

 تالش و روی  دست گیری اقدامات الزم برای پیشگیری از وقوع نقض حقوق  بشر در 7  
مشارکت و همکاری با دولت ها  

حمایت از حق توسعه و ترویج آن   8
هماهنگ سازی برنامۀ سازمان ملل در زمینۀ آموزش حقوق  بشر و ترویج آگاهی عامه در   9

مورد حقوق  بشر 
 گفتگو با دولت ها به منظور تضمین احترام به حقوق  بشر و رفع موانع بر سر راه تحقق   10

حقوق  بشر 
 کار برای افزایش مؤثریت برنامه ها و تقویت تشکیالت درون سیستمی ملل متحد برای   11

دستیابی به اهداف حقوق  بشر1 
دفتر مرکزی کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق  بشر در ژنیو و دفتر دیگر آن در مقر   12

سازمان ملل متحد در نیویارک قرار دارد  کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق  بشر 
در همکاری نزدیک با سرمنشی ملل متحد و شورای حقوق  بشر فعالیت کرده و از طریق 
شورای اقتصادی و اجتماعی، به مجمع عمومی گزارش می دهد  کمیشنریی عالی ملل 
متحد برای حقوق  بشر در داخل نظام ملل متحد تالش می کند تا نهادهای حقوق  بشر 
سازمان ملل متحد را تقویت و کارآمد بسازد تا فعالیت های مؤثرتر انجام دهند  کمیشنری 
عالی حقوق  بشر دارای دوازده دفتر منطقه ای و سیزده دفتر کشوری  است  فعالیت های 

محوری دفتر کمیشنری عالی حقوق  بشر در ژنیو، چهار بخش را احتوا می کند:
 تحقیق و حق توسعه: این بخش، در عرصۀ حقوق  بشر تحقیقات را به راه انداخته و در   1

حوزۀ کارهای موضوعی و تهیه رهنمودها فعالیت می کند 
 معاهدات حقوق  بشر: این بخش با کمیته های مبتنی بر معاهدات همکاری می کند   2
 کارهای ساحوی و همکاری های تخنیکی: این بخش مسؤولیت نظارت بر تطبیق   3

فعالیت های نهاد را در ساحات بر عهده دارد 
 بخش شورای حقوق  بشر و گزارشگران ویژه: این بخش شورای حقوق  بشر را در زمینۀ   4

همه فعالیت ها و برنامه های کاری مربوط به شورا یاری می رساند2 

1. Sepahrifar, Tara(2014), Human Rights Protection Machanism, p.4. 

2  صیاد، راضیه، رسالۀ آموزشی مکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، انتشارات: ادارۀ حمایت از 
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ب: شورای حقوق بشر 
شورای حقوق  بشر جایگزین کمسیون حقوق  بشر1 سابق می  باشد  این شورا از سوی 
قطعنامه  صدور  با   2006 سال  مارچ   15 تاریخ  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

60/251 ایجاد گردیده و به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی نقش ایفا می کند 
برای  خاص  طرزالعمل  طریق  از  و  است  بین الحکومتی  نهاد  یک  بشر  حقوق   شورای 
بهبود حقوق  بشر کار می کند  جلسات شورا در شهر ژنیو جلسه تشکیل می دهد و 47 
کشور عضو دارد که هر کدام با رأی اکثریت مطلق مجمع عمومی برای 3 سال انتخاب و 
بیشتر از دو دوره   پی هم انتخاب شده نمی توانند  شورای حقوق  بشر حامی گروه ها و اقشار 
آسیب پذیر است و صالحیت دارد از بد رفتاری ها، بیعدالتی ها و تبعیض جلوگیری کرده و 

مرتکبین نقض حقوق  بشر را برمال سازد 
نخستین اجالس شورا  از 19 تا 30 جون سال 2006 برگزار گردید  یک سال بعد، این 
شورا »دستورنامه مؤسساتی« خود را به تصویب رساند تا کارها رهبری شود و مقررات 
وضعیت  که  جهانی است  دوره  ای  مرور  مکانیزم ها  از  یکی  گردند   برجا  پا  میکانیزم ها  و 
حقوق  بشر در همه کشورهای عضو ملل متحد را ارزیابی می کند  شورا دارای یک کمیته 
مشورتی است که در نقش »منبع فکری« شورا فعالیت دارد  کمیته تخصص و مشوره در 
شکایت های  طرزالعمل  و  ساخته  فراهم  شورا  برای  را  بشر  حقوق  موضوعی  مسائل  امور 

فردی و سازمانی را مورد توجه شورا قرار می دهد2 
طرزالعمل کار شورا رویکردها و اقدامات خاصی  است که شامل موارد زیر می گردد:

گزارشگر خاص3 برای نظارت بر وضعیت حقوق  بشر در  یک کشور خاص4  یا برای 	*
مو ضوعات خاص5 مثل گزارشگر خاص در امور حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، حقوق 

نفوس بومی، حقوق اطفال و غیره.

حقوق بشر، وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، چ1، 1393، ص 6-5 
1  کمیسیون حقوق بشر بر مبنای ماده 68 منشور و قطعنامه شماره 5 شورای اقتصادی و اجتماعی 
در دهم دسامبر 1946، به عنوان یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 
سه  شورا   توسط  تا جایگزینی آن  تشکیل  از زمان  این کمیسیون  بود  دوره های کاری  شده  تأسیس 
دوره را در بر می گیرد: دور اول از 1947 تا 1966، که کمیسیون در این دوره به وضع استنانداردهای 
حقوق بشری پرداخته است؛ دور دوم از 1967 تا 1990 است که طی این دوره از طریق نشر گزارش های 
موضوعی نهادهای ملی حقوق بشر و کنشگران مدنی وضعیت حقوق بشر در کشورها را نظارت می کرد  
دور سوم از 1990 تا 2006، که در این دوره کمیسیون در نقش مشوره دهنده برای کشورهای مختلف 
جهان در راستای ارتقای حقوق فرهنگی و اجتماعی عمل کرده است  تهیۀ اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
کنوانسیون های حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و طرح اعالمیۀ حق توسعه 

از مهم ترین دست آوردهای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بشمار می آیند 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Periodic_Review - cite_note-action-8
3. Thematic Special Rapporteur
4. Country Specific Special Rapporteur
5. Thematic Special Rapporteur



آموزش اساسات حقوق بشر

متخصص مستقل1 که حقوق  بشر را در کشورهای که در آنها نگرانی های ناشی از 	*
نقض حقوق  بشر وجود دارد، برای مدت معینی استخدام می شوند 

گروه کاری برای بررسی وضعیت و یا مطالعات تحقیقی موضوعات مختلف حقوق  	*
بشر 

کمیته مشوره2 که دارای 18 متخصص منتخب از 5 حوزۀ ملل متحد بوده و بر 	*
اساس پیشنهاد شورا، مشوره و معلومات تخصصی به شوار ارائه می کند 

رسیدگی به شکایت های فردی، که افراد و گروه)ها( قربانی نقض فاحش حقوق 	*
بشر تحت شرایط تعیین شدۀ شورا می توانند شکایت رسمی شان را جهت رسیدگی 

به شورا ثبت کنند 
 مرور دوره ای جهانی3 به اساس فیصله مجمع عمومی ملل متحد در سال 2006 	*

ایجاد شد  مرور دوره ای جهانی وسیله ای است که برمبنای آن وضعیت حقوق بشر 
در تمام کشورهای عضو ملل متحد مورد بازنگری قرار می گیرد صرف نظر از این که 
دولت مربوطه  به کنوانسیون های حقوق  بشر ملحق شده باشد  یا نه  در اجالس 
شورای حقوق  بشر حین بررسی دوره ای یک کشور، نهادهای غیر دولتی و نهاد های 
ملی حقوق  بشر همان کشور نیز می توانند در اجالس مذکور اشتراک کنند  البته 
نهاد های ملی حقوق بشر در صورت اشتراک کرده می توانند که دارای اعتبار نامه 

)A( باشند و سه دقیقه وقت برای ایراد بیانیه شان داده می شود  
10.2. نهادهای مبتنی  بر معاهدات

تاکنون 10 نهاد معاهداتی حقوق  بشر وجود دارد که کمیته  هایی از متخصصان مستقل 
نظارت  بین المللی اصلی حقوق  بشری  اجرای معاهده  بر  نُه کمیته  را تشکیل می  دهند  
تحت  شکنجه،  از  جلوگیری  باب  در  فرعی  کمیته  یعنی  دهم،  نهاد  آن که  حال  دارند، 
پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، مراکز سلب آزادی در کشورهای عضو پروتکل 
اختیاری را نظارت می  کند  نُه نهاد معاهداتی زیر وجود دارد که بر اجرای کنوانسیون های 

عمدۀ بین المللی حقوق  بشر نظارت دارند:
* کمیته حقوق سیاسی و مدنی

کمیته حقوق سیاسی و مدنی که به نام کمیته حقوق  بشر نیز یاد می شود، یک هیأت 
متخصص مستقل است که بر اجرای کنوانسیون بین الملل حقوق سیاسی و مدنی توسط 
دولت های عضو نظارت می کند  کلیه دول عضو موظف  اند تا گزارش  های منظم در خصوص 
چگونگی اجرای این حقوق را به کمیته مذبور تسلیم کنند  دولت  ها در وهله اول بایستی 
یک سال بعد از قبولی کنوانسیون و سپس هر زمانی که کمیته حقوق بشر الزم بداند 

1. Independent Expert
2. Advisory Committee
3. Universal Periodic Review
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)معموالً هر چهار سال یکبار( گزارش بدهد  کمیته نام برده هر یک از گزارش  ها را بررسی 
کرده و نگرانی  ها و توصیه  هایش را در قالب »مشاهدات پایانی« به دولت عضو ابالغ می -

دارد  عالوه بر دستور کار گزارش دهی، ماده 41 کنوانسیون نیز کمیته حقوق بشر را در 
زمینه شکایات بین دول یاری می دهد  بر عالوه، پروتکل اختیاری اول کنوانسیون که در 
مورد شکایت های انفرادی در رابطه به نقض حقوق  بشر است، کمیته مذبور را شایسته 
می داند که شکایت های انفرادی در رابطه با ادعای تخطی از کنوانسیون توسط دولت های 
دوم  اختیاری  پروتکل  بشر  حقوق   کمیته  صالحیت  کل  کند   بررسی  را  پروتکل  عضو 
کنوانسیون را نیز شامل می شود  این پروتکل در زمینه از بین بردن جزای مرگ توسط 

دولت های عضو می باشد  
کمیته حقوق بشر در ژنیو یا نیویارک حضور بهم می  رسانند و معموالً سه جلسه در 
سال برگزار می کند  کمیته مذبور تفسیر محتوای مندرجات حقوق  بشر، که به دیدگاه  های 
عمومی در خصوص مسایل موضوعی یا شیوه  های کاری  اش معروف است را نیز به نشر 

می  رساند  
* کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی1

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهادي است متشکل از کارشناسان مستقل 
که بر اجرای کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق دول 
عضو نظارت مي  کند  همه کشورهای عضو موظف به ارائه گزارش منظم، از چگونگي اجراي 
حقوق، به کمیته مي  باشند  کشورها باید در ابتدا دو سال پس از الحاق به کنوانسیون و 
سپس هر پنج سال یکبار گزارش را به کمیته ارائه کنند  این کمیته هریک از گزارش ها 
را بررسی نموده، نگرانی  ها و توصیه  های خود را درباره دولت عضو به شکل »مشاهدات 
نهایي« تقدیم مي  کند  عالوه بر روش گزارش دهي، پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که 5 ماه مي سال 2013 مورد اجرا قرار گرفت به 
کمیته صالحیت مي  دهد تا شکایت های انفرادي را دریافت کند  هم چنین کمیته ممکن 
است، تحت شرایط خاص، در مورد نقض جدی و سیستماتیک هر یک از حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مندرج در کنوانسیون تحقیق نموده، شکایت های بین الدولي را مورد 

غور قرار دهد 
کمیته در ژنیو مالقات نموده و به طور معمول ساالنه دو جلسه را برگزار می کند که 
متشکل از جلسه عمومی سه هفته اي و نشست یک هفته  اي گروه کاري مي  باشد که قبل از 
جلسه برگزار مي  گردد  این کمیته تفسیر خود در مورد احکام این کنوانسیون، که به عنوان 

نظر عمومی شناخته مي  شود را نیز منتشر می  کند 

1.Committee on Economic, Social & Cultural Rights(CESCR)
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* کمیته منع تبعیض نژادی1 
طریق  از  که  مستقل  کارشناسان  از  متشکل  است  نهادي  نژادی  تبعیض  منع  کمیته 
را  نژادی  تبعیض  اشکال  همه  رفع  کنوانسیون  اجرای  و  شده،  تشکیل  عضو  دولت های 
اجراي  از چگونگي  منظم،  ارائه گزارش  به  موظف  نظارت مي  کند  همه کشورهای عضو 
حقوق، به کمیته مي  باشند  کشورها باید در ابتدا یک سال پس از الحاق به کنوانسیون و 
سپس هر دو سال یکبار گزارش را به کمیته ارائه نمایند  این کمیته هریک از گزارش  ها را 
بررسی نموده، نگرانی  ها و توصیه  های خود را در رابطه به دولت عضو به شکل »مشاهدات 
نهایي« تقدیم مي  کند  عالوه بر روش گزارش دهي، کنوانسیون سه میکانیزم دیگر را که از 
طریق آن، کمیته وظیفه نظارتي خود را انجام مي  دهد، ایجاد مي  نماید: 1(  روش هشدار 

زود هنگام، 2(  بررسي شکایت بین  دولتي و 3(  بررسی شکایت های فردی 
کمیته در ژنیو مالقات مي  کند و به طور معمول در هر سال دو جلسه را برگزار مي  کند  
همچنین این کمیته تفسیر خود را از محتوای مفاد حقوق بشر که به عنوان توصیه  های 
عمومی)نظرات عمومی(،  شناخته مي  شود و در مورد مسائل موضوعی مي  باشد، منتشر 

نموده و بحث  های موضوعی را سازمان دهي مي  کند 
* کمیته رفع تبعیض علیه زنان2

کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادي است متشکل از کارشناسان مستقل که بر اجرای 
مفاد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نظارت می کند  این کمیته  متشکل از 
23  کارشناس درباره حقوق زنان از سراسر جهان است  کشورهای عضو معاهده موظف به 
ارائه گزارش منظم به کمیته از چگونگی اجراي حقوق مندرج در این کنوانسیون می باشند  
در طی جلسات کمیته، هر یک از گزارش هاي کشور عضو را مورد غور قرار داده و نگرانی ها و 

پیشنهادهای خود را دوباره به کشور عضو در قالب مشاهدات نهایي تقدیم مي  کند 
مطابق پروتکل اختیاری کنوانسیون، کمیته موظف است تا: 1(  شکایت های فردی/گروهی 
ناشی از نقض حقوق مندرج در کنوانسیون را دریافت و رسیدگی نماید  2(  در صورت وقوع 
نقض جدي و سیستماتیک حقوق زنان، موارد نقض حقوق مندرج در کنوانسیون را مورد 
تحقیق و بررسي قرار دهد  این روش اختیاری  است و تنها در صورتی که دولت مربوطه آن 
را پذیرفته باشد قابل اجرا است  کمیته همچنین پیشنهادها و توصیه  های کلی را به آدرس 

کشورهای تخطی کننده مطرح مي  کند 
* کمیته فرعی منع شکنجه 3

یا  غیرانسانی  بی  رحمانه،  مجازات  های  و  رفتارها  سایر  و  شکنجه  منع  فرعی  کمیته 

1. Committee on Elimination of Racial Discrimination(CERD)
2. Committee on Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women(CEDAW)
3. Subcommittee on Protection of Torture(SPT)
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از نهاد معاهداتي در نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد  تحقیرآمیز، یک نوع جدیدی 
است  این کمیته یک دستور کاماًل پیش گیرانه دارد که بر یک رویکرد جدید، پایدار و 
پیکارجویانه براي جلوگیري از شکنجه و بدرفتاری، متمرکز مي  باشد  این کمیته کار خود 

را در فبروري  2007 آغاز کرد 
این کمیته به موجب مفاد معاهداتي پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه تأسیس 
شد  پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه در دسامبر 2002 توسط مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در ماه جون سال 2006 به اجرا درآمد 
کمیته فرعی منع شکنجه از 25 کارشناس مستقل و بی  طرف با پیشنه ادهای مختلف 
و از مناطق مختلف جهان تشکیل شده است  اعضا توسط دول عضو برای یک مأموریت 
چهار ساله انتخاب مي  شود و می تواند یک عضو دوباره انتخاب شود  تا 20 جوالی 2016، 
 تعداد 81 کشور آن را تصویب، 17 کشور آن را امضا و 64 کشور مکانیزم پیشگیرانۀ ملی 

شان را ایجاد کرده اند  1
بازدید از همه مکان  های سلب   قیومیت کمیته یک وظیفه عملیاتی دارد که شامل 
ارائه کمک و  آزادی در کشورهای عضو مي  باشد و یک وظیفه مشورتی دارد که شامل 
مشاوره به هردو یعني هم دولت عضو،  هم میکانیزم  های پیشگیرانه ملی2 مي  باشد  عالوه 
بر این، کمیته فرعی منع شکنجه در کل برای جلوگیري از شکنجه با ارگان  ها و میکانیزم -

های مربوط سازمان ملل متحد همکاري مي  کند و هم چنین با نهادها  یا سازمان  های ملی، 
بین المللی و منطقه  ای  کمیته فرعی، گزارش ساالنه عمومی را در مورد فعالیت های خود 
به کمیته منع شکنجه ارائه مي  کند، و در یک سال سه بار جلسات یک هفته  اي را در دفتر 

سازمان ملل متحد در ژنیو برگزار مي  کند  
* کمیته حقوق اطفال3

کمیته حقوق اطفال نهادي است متشکل از کارشناسان مستقل که بر اجرای کنوانسیون 
حقوق اطفال در کشورهای عضو نظارت مي  کند  این کمیته هم چنین بر اجرای دو پروتکل 
اختیاری کنوانسیون، در رابطه به منع مشارکت اطفال در منازعات مسلحانه و منع فروش، 

فحشا و پورنوگرافی اطفال نظارت مي  کند 
را  اختیاری سوم  پروتکل  سازمان ملل متحد  مجمع عمومی  در 19 دسامبر 2011، 
درباره روش ارتباطات اطفال به تصویب رساند که به کودکان اجازه می دهد تا شکایت 
اطفال و هردو  به کنوانسیون حقوق  را در مطابقت  به نقض حقوق شان  انفرادي مربوط 
از  بعد  و  شده  باز  امضا  برای   2012 سال  در  پروتکل  کنند   ثبت  آن  اختیاری  پروتکل 

1. Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT), Access time: 20 Feb.2017. for 
more information refter to: https://www.humanrights.gov.au/our-work/rights-and-freedoms/proj-
ects/optional-protocol-convention-against-torture-opcat.
2. Nation Prevention Mechanism(NPM)
3. Committee on Convention on the Rights of the Child(CCRC)
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تصویب آن توسط 10 کشور عضو سازمان ملل متحد نافذ مي  باشد 
همه کشورهای عضو موظف به ارائه گزارش منظم، از چگونگي اجراي حقوق اطفال، 
به کمیته اند  کشورها باید در ابتدا یک سال پس از الحاق به کنوانسیون و سپس هر پنج 
سال یک گزارش را به کمیته ارائه نمایند  این کمیته هریک از گزارش  ها را بررسی نموده، 
نگرانی  ها و توصیه  های خود را در مورد به کشورهاي عضو به شکل »مشاهدات نهایي« 
تقدیم مي  کند  کمیته گزارش  های اضافی دولت  های که به دو پروتکل اختیاری کنوانسیون 

ملحق شده  اند را مورد بررسي قرار مي دهد 

* کمیته کارگران مهاجر1 
کمیته حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده  های آنان نهادي  است 
حقوق  از  حمایت  بین المللی  کنوانسیون  اجرای  بر  که  مستقل  کارشناسان  از  متشکل 
کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها، توسط کشورهاي عضو نظارت مي  کند  این کمیته 

اولین جلسه خود را در ماه مارچ 2004 برگزار کرد 
همه کشورهای عضو موظف به ارائه گزارش منظم، از چگونگي اجراي حقوق، به کمیته 
الحاق به کنوانسیون و سپس هر پنج  از  ابتدا یک سال پس  باید در  می باشند  کشورها 
سال یک گزارش را به کمیته ارائه کنند  این کمیته هریک از گزارش  ها را بررسی نموده 
نگرانی  ها و توصیه  های خود را در رابطه به دولت عضو به شکل »مشاهدات نهایي« تقدیم 

مي  کند 
این کمیته هم چنین مي  تواند، تحت شرایط خاص، شکایت فردي افراد که ادعا می  کنند 
که حقوق شان طبق این کنوانسیون نقض شده است را در صورت که 10 کشور عضو این 
روش را مطابق با ماده 77  کنوانسیون پذیرفته باشند مورد غور قرار دهد  در حال حاضر، 
دو کشور این روش را پذیرفته  اند  این کمیته در ژنیو مالقات نموده و به طور معمول در 
هر سال دو جلسه را برگزار مي  کند  این کمیته همچنین روزهاي بحث عمومي را تعیین 
نموده و اظهاراتي را در زمینه موضوعات مربوط به کار و تفسیر محتوای مفاد کنوانسیون 

منتشر مي  کند  
* کمیته حقوق افراد دارای معلولیت 2

که  مستقل  کارشناسان  از  متشکل  است  نهادي  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  کمیته 
عضو  کشورهای  همه  مي  کنند   نظارت  کنوانسیون  اجرای  بر  عضو  کشورهاي  طریق  از 
ارائه  منظم  به کمیته گزارش  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  اجراي  از چگونگي  موظف اند 
کنند  پس از پذیرش کنوانسیون کشورها باید در ابتدا در ظرف دو سال و پس از آن هر 
چهار سال بعد یک گزارش تهیه نمایند  کمیته هر گزارش را مورد بررسی قرار داده و 

1. Committee on Migrant Workers(CMW)
2. Committee on the Rights of People with Disabilities(CRPD)
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پیشنهادها و توصیه  های کلی و الزم را درباره این گزارش ارائه نموده و آن را به کشورهاي 
عضو مربوطه تقدیم خواهند کرد  پروتکل اختیاری کنوانسیون به کمیته صالحیت مي-

 دهد تا شکایات فردي را با توجه به موارد نقض مفاد کنوانسیون توسط دول عضو پروتکل 
بررسي کند  کمیته در ژنیو دیدار کرده و به طور معمول در یک سال دو جلسه را برگزار 

خواهد کرد 
* کمیته ناپدیدي  هاي اجباري1

کمیته ناپدیدي  هاي اجباري نهادي  است متشکل از کارشناسان مستقل که از طریق 
کشورهاي عضو بر اجرای کنوانسیون نظارت مي  کنند  همه کشورهای عضو مؤظف  اند از 

چگونگي اجراي کنوانسیون ناپدیدشدگان اجباری به کمیته گزارش منظم ارائه کنند 
پس از پذیرش کنوانسیون کشورها باید در ابتدا در ظرف دو سال گزارش ارائه کنند  
را  گزارشات  مورد  در  کلي  پیشنهادهای  و  مي  کند  بازرسي  را  گزارش  هر  مذکور  کمیته 
آن گونه که مناسب باشد تهیه مي کند و به کشورهاي عضو می فرستد  مطابق با ماده 31، 
یک کشور عضو امکان دارد در زمان تصویب این معاهده یا بعد از تصویب اظهار دارد که 
صالحیت این کمیته در خصوص شکایت های فردی که حقوق شان مطابق این کنوانسیون 
نقض شده، به رسمیت مي  شناسد  این کمیته نشستي را در ژنیو برگزار می کند که معموالً 

دو نشست در طول یک سال برگزار مي شود 

1. Committee on Enforced Disappearance (CED)
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مشخصات مکانیزم های حمایتی مبتنی بر معاهدات سازمان ملل متحد1
شماره

تاریخ نام کمیته
ایجاد

ترکیب 
اعضا

دوره های 
گزارش دهی

دوره ای**ابتدایی*

کمیته حقوق سیاسی و مدنی)حقوق  1
بشر(

4 سال1 سال18 عضو1976

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و 2
فرهنگی

5 سال2 سال18 عضو1987

2 سال1 سال18 عضو1969کمیته رفع تبعیض نژادی3
4 سال1 سال23 عضو1982کمیته رفع تبعیض علیه زنان4
4 سال1 سال10 عضو1987کمیته منع شکنجه5
5 سال2 سال18 عضو1990کمیته حقوق اطفال6
5 سال1 سال10 عضو2004کمیته کارگران مهاجر7
4 سال2 سال18 عضو2008کمیته حقوق افراد دارای معلولیت8
5 سال2 سال10 عضو2010کمیته ناپدیدشدگان اجباری9

25 عضو2007کمیته فرعی منع شکنجه10

10.3. سایر مکانیزم های بین المللی حقوق بشر
دیوان بین المللی کیفری2 * 

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری3 به تاریخ 17 جوالی 1998 تصویب و تا 31 دسامبر 
2000 برای امضا به روی کشورها باز بود   اساسنامه پس از تصویب 60 کشور)به ماده 126 بند 1 
اساسنامه مراجعه شود( در 1 جوالی 2002 به اجرا در آمد 4 این اسناسنامه از یک دیباچه و سیزده 
فصل که مجموعاً دارای 128 ماده می باشد، تشکیل شده  است  دیباچه اساسنامه تأکید می کند، 
خطیرترین جنایاتی که موجب تشویش تمام جامعه بین المللی می شود، نباید بدون مجازات باقی 
بمانند  همچنین تصریح می کند که دیوان نسبت به دادگاه های ملی از صالحیت تکمیلی برخوردار 

است  

1. International Service for Human Rights(ISHR),(2015), A SIMPLE GUIDE TO THE UN 
TREATY BODIES, published by ISHR, P.15.
* Initial Report
** Periodic Report
2. International Criminal Court ( ICC)
3. The ICC Statute
4. Peace and Justice Intiative: Towards universal implementation of ICC. http://www.peace-
andjusticeinitiative.org/implementation-resources/when-does-the-icc-statute-enter-into-force.
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فصل اول اساسنامه تحت عنوان »تأسیس دیوان« است و به تشکیل یک دیوان بین المللی 
کیفری مستقل که مقر آن در الهه است، اشاره دارد  فصل دوم، تحت عنوان »صالحیت، قابلیت 
پذیرش و حقوق قابل اجرا« است  در این بخش قید شده است که دیوان صالحیت رسیدگی به 

چهار جنایت را داراست: نسل زدایی1، جنایات برضد انسانیت2، جنایات جنگی3 و جنایت تجاوز5.4

می شود   تعبیر  نیز  نسل کشی  عنوان  تحت  آن  از  فارسی  در  و  است   Genocide نسل زدایی،  انگلیسی  معادل    1
»نسل زدایی عبارت است از ارتکاب هریک از اعمال زیر، علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که با قصد نابود کردن 
کلی یا جزئی آن ها به دلیل دارا بودن این اوصاف، صورت می گیرد: 1(  کشتار اعضای یک گروه؛ 2(  ایراد آسیب جسمی 
یا روانی جدی به اعضای یک گروه؛ 3(  قراردادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی، به منظور نابودی 
فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه؛ 4(  تحمیل تدابیری به قصد جلوگیری از زاد و ولد در یک گروه؛ 5(  انتقال اجباری اطفال 
یک گروه به گروه دیگر  این تعریف در بند 2 ماده 4 اساسنامه دادگاه یوگسالوی سابق، بند 2 ماده 2 اساسنامه دادگاه 

روندا و ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری عیناً تکرار شده است 
2  معادل انگلیسی جنایت بر ضد انسانیت، Crime Against Humanity است  جنایت بر ضد انسانیت، جنایتی است 
علیه »رفتار انسانی« که اصول کلی حقوقی مشخصی را زیر پا نهاده و به کانون توجه و نگرانی جامعه بین المللی تبدیل 
می شود  آثار و عواقب این جنایت از مرزهای بین المللی فراتر رفته و وخامت و وحشی گری ناشی از آن محدوده های قابل 
تحمل تمدن امروزین را در می نوردد  وجه افتراق جنایت بر ضد انسانیت با نسل زدایی در این است که در جنایت بر 
ضد انسانیت، به قصد خاص برای نابود کردن اعضای یک گروه مشخص نیازی نیست  بر اساس ماده 7 اساسنامه دیوان 
بین المللی کیفری در ذیل عنوان »جنایت بر ضد انسانیت« در بند 1 تصریح می کند که منظور از این جنایات هریک از 
اعمال مشروحه زیر است »که به عنوان بخش از یک تعرض و هجمه گسترده یا سازمان یافته و با علم به آن هجمه، بر ضد 
هر جمعیت غیر نظامی صورت می گیرد « این اعمال عبارتند از قتل عمدی، نابودسازی، به بردگی گرفتن، بیرن راندن یا 
انتقال اجباری یک جمعیت، حبس کردن یا دیگر اشکال ایجاد محدودیت شدید نسبت به آزادی رفت وآمد در تخطی از 
قواعد اساسی حقوق بین الملل، شکنجه، هتک ناموس به عنف، برده گیری جنسی، به فحشا واداشتن، حامله کردن اجباری، 
عقیم سازی اجباری، یا هرشکل دیگر تعرض جنسی قابل قیاس با این موارد؛ زجر و آزار هر گروه یا جمع شناسایی پذیر 
به دالیل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا سایر زمینه هایی که در سرتاسر جهان غیر مجاز بودن 
آن ها به موجب حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و مرتبط با هریک از اعمال یاد شده در بند 1 ماده 7 یا هر 
جنایت دیگری است که تحت صالحیت دیوان قرار دارد، ناپدیدسازی اجباری اشخاص؛ جنایت جداگری؛ سایر اعمال 
غیر انسانی با خصیصه مشابه که عمداً باعث رنج فراوان، یا صدمات جدی به چشم یا سالمت روحی و جسمی می گردد 

3  جنایت جنگی، جنایتی است که ارتکاب آن ها نقض حقوق بشردوستانه بین المللی ناظر بر درگیری های مسلحانه را در 
 ،)Necessity(ضرورت )پی دارد  به موجب این حقوق در هدایت درگیری ها، طرف های متخاصم باید به سه اصل: 1
2( انسانیت)Humanity( و 3( مروت)Chivalry( پای بند باشند  بر اساس اصل ضرورت، صرفاً اقدامات ضروری برای 
دستیابی به پیروزی مجاز است  از این رو، باید میان سهم مؤثری که حمله به یک هدف در پیروزی نهایی داراست و 
صدمات یا ضایعات وارد بر آن هدف تناسبی وجود داشته باشد  انسانیت یا انسان دوستی، میزان خشونت مجاز را تعیین 
می کند و به موجب آن اقدامات غیر ضروری یا افراطی ممنوع می گردد  مروت به معنای رعایت انصاف و احترام متقابل 
میان نیروهای متخاصم است؛ از این رو، روش ها و شیوه های جنگی ناشایست از قبیل خیانت یا حیله نامشروع، سؤاستفاده 

از عالیم تحت حمایت در حین حمالت و نپذیرفتن امان خواهی ممنوع می گردد 
4  درباره جنایت تجاوز تعریفی ارائه نگردیده  و فهرست دقیقی از اعمال مشمول این جنایت و عناصر تشکیل دهندۀ این 
جرم مخشص نشده است  با آن هم، تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت، پیش شرط حتمی برای انتصاب مسؤولیت 
کیفری فردی در جنایت تجاوز است  در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان »جنایت بر ضد صلح« تلقی 

می شد 
5  شیایزری، کریانگ ساک کیتی، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه: یوسفیان، بهنام و اسماعیلی، محمد، چ2، 1391، 

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، ص 60-59 
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10.4. مکانیزم  هاي منطقه  اي حمایت از حقوق  بشر
10.4.1. مکانیزم آفریقایي حمایت از حقوق  بشر 

تصویب منشور آفریقایي حقوق  بشر و مردم در سال 1981 آغاز عصري جدید در زمینه 
حقوق بشر در آفریقا بود که به تاریخ 21 اکتبر سال 1986 معتبر شناخته شد  این منشور 

به صورت قوي از اعالمیه جهاني حقوق بشر الهام پذیرفت  منشور آفریقایي یک ویژگي 
واالیي دارد که نشأت گرفته از مفهوم خاص »حق« در افریقا است و این برداشت از مفهوم 
حق سازگاری با حقوق  بشر را منعکس می سازد  مبنای حقوقی میکانیزم حقوق  بشر آفریقا 
دو سند حقوقی: 1( منشور سازمان  اتحادیه افریقا1 و 2( منشور حقوق  بشر و حقوق مردم 

آفریقا2 است  کمیسون و محکمه افریقایی هر دو به صورت متمم اجرای مفاد منشور 
حقوق  بشر و حقوق مردم  افریقا را اجرا می کنند  کمیسیون حقوق بشر افریقا نقش بارزی 
در حمایت از حقوق بشر دارد و گزارش گران خاص را برای رسیدگی به موارد نقض حقوق 

بشر و مطالعه وضعیت حقوق  بشر در کشور های عضو اتحادیه آفریقا  توظیف می کند  
منشور آفریقایی لیست طویلی از حقوق مدني و سیاسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي را احتوا می کند  منشور آفریقایي یک کمیسیون دیگري را تحت نام کمیسیون 
آفریقایي حقوق  بشر و مردم ایجاد کرد تا از حمایت و ارتقای حقوق  بشر  در آفریقا اطمینان 

حاصل نماید 
کمیسیون افریقایي حقوق  بشر و مردم شامل یازده عضو مي  باشد که در سمت  هاي شان 
ایفاي وظیفه مي  کنند )ماده 31(  این کمیته داراي مأموریت دوگانه مي  باشد، اول، ترفیع 
و ترویج حقوق بشر و ملت، و دوم فراهم سازی حمایت از این حقوق)ماده 30(، به شمول 
حق دریافت مکاتبات هم از طرف دولت  ها و هم از طرف سایر منابع  کشورهاي عضو این 
منشور هم متعهد اند که گزارشي را درباره اقدامات تقنیني  یا سایر تدارکاتي که به منظور 
به اجرا در آوردن شرایط منشور مذکور الزم دیده شده،  در هر دو سال ارائه کند )ماده 62(  
گرچه این منشور هیچ طرزالعمل واضحي براي بازرسي این گزارشات دوره  اي ارائه نمي  کند، 
اما کمیسیون آفریقایي حقوق  بشر و مردم اقدام به بازرسي این گزارش ها در جلسات علني 

کرده است 
10.4.2. مکانیزم آمریکایی حمایت از حقوق بشر3 

نظام حقوق  بشر بین ِ امریکایي همزمان با تصویب اعالمیه حقوق و مکلفیت های بشر 
کمیسون  گرفت   4شکل  آمریکا  بشر  1969حقوق   کنوانسیون  و   1948 سال  کلمبیا  در 
امریکایی و محکمه امریکا هر دو از حقوق بشر مسجل در کنوانسیون و اعالمیه آمریکا 

1. Charter of the organization of African Unity, 1963
2. African Charter on Human Rights  and People Rights, 1981
3. Inter-American System
4. American Convention on Human Rights , 1969
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کمیسیون  بود   بشر  حقوق   بین المللي  سند  اولین  آمریکایي  اعالمیه  می کنند   حمایت 
حقوق بشر بین ِ امریکایي در سال 1959 ایجاد شد و در سال 1960 اولین اجالس خود را 
برگزار کرد  از سال 1961، کمیسیون حقوق  بشر بین ِ امریکایي شروع به دیدارهاي محلي 
کرده بود تا وضعیت کلي حقوق بشر در کشورها را مشاهده کند ویا وضعیت هاي خاص 
امریکایي حقوق  بشر هزاران  را مورد تحقیق قرار بدهد  تا سال 1997، کمیسیون بین ِ 
عرایض را دریافت کرده است که به 12000 قضیه رسیده و قضایای مذکور طي مراحل 

شده یا در حال طي مراحل اند 
در سال 1969 کنوانسیون آمریکایي حقوق بشر نافذ گردید که این کنوانسیون در سال 
1978 مورد قبول و معتبر شناخته شد  این کنوانسیون حقوق بشر را معین می کند که 
کشورهاي تصویب کننده موافقت کرده اند به آن ها احترام گذاشته و جهت تأمین آنها سعي 
ورزند  این کمیسیون یک ارگاني بر پایه پیمان است که همراه با محکمه بیِن امریکایي 
توسط  که  تعهدات  انجام  موضوعات  به  مربوط  زمینه  در  صالحیت  داراي  بشر،  حقوق 

کشورهاي عضو این کنوانسیون ساخته شده، باشد)ماده 33( 
و  وظایف  و  ایجاد  را  بشر  حقوق   امریکایي  بین ِ  محکمه  هم چنین  کنوانسیون  این 
طرزالعمل هردو، هم وظایف کمیسیون و هم محکمه را تعریف و معین می کند  کمیسیون 
سوي  از  بشر  حقوق   نقض  موارد  عرایض  دریافت  صالحیت  بشر  حقوق   امریکایي  بین ِ 
اشخاص، گروه ها و سازمان های مستقل)ماده 44(، شکایت یک کشور عضو، علیه کشور 

عضو دیگر را دارد)ماده 45( 
 10.4.3. مکانیزم اروپایي حمایت از حقوق بشر1 

مکانیزم حقوق  بشر اروپایی بر اساس کنوانسیون حمایت از حقوق  و آزادی های اساسی 
بشر  در سال 1350 تأسیس شده  است  این سیستم اروپایی حقوق  بشر دارای صالحیت 
قضائی است و بر مبنای یازدهمین پروتکل سال 1998، افراد نیز می توانند طور مستقیم به 
محکمه حقوق  بشر اروپا در باره نقض حقوق  بشری شان عارض گردد  این محکمه که در 
سال 1953 تأ سیس گردیده و تعداد قاضی های آن به تعداد کشورهای عضو این محکمه 
این  کارکرد  از  داراست   را  دولت های  و  فردی  شکایت  به  رسیدگی  صالحیت  که  است 
محکمه،  شورای اروپا نظارت به عمل می آورد  این محکمه هم چنین صالحیت مشوره دهی 

را نیز به دول عضو شورای اروپا و نهادهای قضایی اروپایی دارد. 
10.4.4. منشور حقوق  بشر عربي2

منشور حقوق  بشر عربي توسط  شوراي اتحادیه کشورهاي عربي به تاریخ 22 ماه می 
سال 2004 اتخاذ گردید و اصولي که در منشور سازمان ملل، اعالمیه جهاني حقوق  بشر، 
میثاق بین المللي حقوق  بشر و اعالمیه اسالمی حقوق  بشر مصوب قاهره آمده را تصدیق 

1. Association of Southeast Asian States (ASEAN)
2. Arab Charter on Human Rights
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است   بوده  قبول  قابل  و  معتبر  سو  این  به   2008 سال  مارچ  ماه   15 تاریخ  از  می کند  
شماري از حقوق  بشر سنتي تدارک دیده شده، از جمله حق آزادي و امنیت شخصي، حق 
برابري اشخاص در مقابل قانون، حق حفاظت اشخاص از شکنجه، حق مالکیت و دارایي 
شخصي، آزادي اجراي تشریفات مذهبي و آزادي تجمع و گردهمایي صلح آمیز  این منشور 
انتخاب یک کمیته   هفت نفره   مجرب در بخش حقوق  بشر را نیز تدارک دیده است تا به 

گزارش های کشورها رسیدگي کند 

10.4.5. مکانیزم حقوق  بشر دول جنوب شرق آسیا/انجمن دول جنوب شرق آسیا1 
اعالمیه  دیگری  و  انجمن2  منشور  یکی  آسیا  جنوب شرق  بشر  حقوق   مکانیزم  مبنای 
حقوق  بشر دول جنوب شرق آسیا 3است  نهاد اجرایی این مکانیزم کمیسیون بین الحکومتی 

کشورهای جنوب شرق آسیا و مفاد منشور دول جنوب شرق آسیا است  
اکتبر سال 2009 منحیث یک  ماه  بین ِ حکومتي آسیایي حقوق بشر در  کمیسیون 
حقوق  کمیسیون  گردید   افتتاح  شرقي  جنوب  ملت هاي  آسیایي  اتحادیه  مشورتي  هیأت 
بشر به خاطر ترویج و حمایت حقوق بشر و همکاري منطقه اي حقوق بشر در کشورهاي 
عضو مانند بروني دارالسالم، کمبودیا، اندونیزیا، الئو پی دی آر، مالیزیا، میانمار، فیلیپین، 

سینگاپور و ویتنام وجود دارد 4
شده اند)ماده- ارجاع  آسیایي  منشور  در  آسیایي  کلیدي  مدارک  سایر  و  بشر  حقوق  

هاي1.7، 2.2، و 14(  کمیسیون به واسطه مشوره و موافقت فعالیت می کند که در سال 
حداقل دوبار نشست داشته باشد  کارمندان این کمیسیون که از نظر تعداد کم اند در حال 

حاضر مصروف اجراي مطالعات موضوعي و تدارک فعالیت هاي ظرفیت سازي اند 
 کمیسیون بین ِ حکومتي آسیایي حقوق  بشر توسط هیأتي از نمایندگان اداره می شود  
یک شخص از هر کشور عضو، که هر یک آن ها توسط حکومت خویش نامزد شده اند و به 
حکومت خویش پاسخگو می باشند و مدت 3 سال که یک بار قابل تجدید است، ایفاي 
وظیفه می کنند  این کمیسیون داراي 14 وظیفه می باشد  بیشتر وظایفي مانند ترویج و 
حمایت حقوق  بشر، ظرفیت سازي، مساعدت تخنیکي و مشوره دهي، جمع آوري اطالعات 
و سروکار داشتن با هیأت هاي بین المللي، ملي و منطقه اي را به عهده دارد  یکي از وظایفش 
این بود که »یک اعالمیه آسیایي حقوق  بشر« را ایجاد و توسعه دهد، اما زماني که در 
ماه نوامبر سال 2012 تصویب گردید به خاطر در بر داشتن جمله بندیي که اشاره بر 
دسترسي به حقوق  بشر را مشروط به انجام وظایف می کرد، از جانب گروه هاي حقوق بشر 

1. Association of Southeast Asian States (ASEAN)
2. ASEAN Charter, 2007
3. ASEAN Human Rights Declaration, 2012
4. ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, 2009, p. 14 & 15. 
For further studies refer to: http://www.asean.org/storage/images/archive/publications/TOR-of-
AICHR.pdf.
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مورد انتقاد قرار گرفت 
نقد وارد آمدۀ دیگر بر کمیسیون مذکور این است که صرف در عرصه  نظارت بر حقوق  
بشر توجه داشته و مو ضوعات مربوط به حمایت و ارتقای حقوق  بشر را کنار گذاشته اند  
این کمیسیون شکایت های فردی را مبنی بر نقض حقوق  بشری دریافت می کند ولی دارای 
صالحیت اجرایی نیست  این کمیسیون صرف نقش ارشادی داشته و مستقل از دولت های 

عضو عمل نمی تواند    
10.5. مکانیزم های سطح ملی حمایت از حقوق بشر 

مسؤولیت اساسی حمایت از حقوق  بشر به دوش دولت  ها می  باشد  با امضای معاهدات 
بین المللی حقوق  بشر، حکومت  ها تعهد می سپارند تا تدابیر ملی را اتخاذ و قوانین کشورها 
که  صورت  در  کنند   اجرا  و  تعدیل  بشر  حقوق   بین المللی  اسناد  مفاد  با  مطابقت  در  را 
اجراآت ملی جهت رسیدگی به تخطی  های حقوق  بشری ناکام شود، مکانیزم و طرزالعمل -

های موجود منطقه ای و بین المللی برای رسیدگی به شکایت  ها کمک می  کند تا از نظارت، 
شود   حاصل  اطمینان  محلی  و  ملی  سطح  در  بشر   حقوق   معیارهای  اجرای  و  حمایت 
در سطح ملی، کشورها برای حمایت از حقوق  بشر تدابیر مختلفی را در قالب تأسیس 

نهادهای ملی حقوق  بشر، امبودزمن و تدابیر قانونی روی دست می گیرند 
10.5.1.  نهاد ملی حقوق  بشر

نهاد ملی حقوق  بشر بر اساس اصول پاریس جهت نظارت، حمایت و انکشاف حقوق  
بشر تأسیس می گردد  مثاًل در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان1، برای 
نخستین بار بر مبنای مفاد اصول نامه پاریس، توافق نامه بن و فرمان رییس دولت به عنوان 
با تصویب قانون  بعداً  نهاد ملی حقوق  بشر در شانزدهم جوزای 1381 تأسیس گردید  
اساسی در سال 1382 این کمیسیون در مادۀ پنجاوهشتم آن تسجیل و با تصویب قانون 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1384، 
گردید2   تعریف  کمیسیون  این  تشکیالت  و  وظایف  صالحیت ها،  اهداف،  عمل،  مبنای 
اقتصادی  شورای   5 شماره  قطعنامه  و  منشور   86 ماده  مبنای  بر  حقوق بشر  کمیسیون 
و  اقتصادی  شورای  فرعی  ارکان  از  یکی  به عنوان   ،6491 دسامبر  دهم  در  اجتماعی  و 
از زمان  این کمیسیون  اجتماعی سازمان ملل متحد تأسیس شده بود  دوره های کاری 
تشکیل تا جایگزینی آن توسط شورا  سه دوره را در بر می گیرد: دور اول از 7491 تا 
6691، که کمیسیون در این دوره به وضع استنانداردهای حقوق بشری پرداخته است؛ دور 

1  ÷در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر )دورنما، اهداف، 
ساختار، صالحیت ها، دفاتر، برنامه ها و دست آوردهای آن ( به ضمیمه اول همین رساله مراحعه شود 

افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون  عدلیه،  وزارت     2
شماره مسلسل جریده رسمی:855، تاریخ نشر: 1384، ماده دوم )2( 
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دوم از 7691 تا 0991 است که طی این دوره از طریق نشر گزارش های موضوعی نهادهای 
ملی حقوق بشر و کنشگران مدنی وضعیت حقوق بشر در کشورها را نظارت می کرد  دور 
سوم از 0991 تا 6002، که در این دوره کمیسیون در نقش مشوره دهنده برای کشورهای 
مختلف جهان در راستای ارتقای حقوق فرهنگی و اجتماعی عمل کرده است  تهیۀ اعالمیه 
جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
حقوق بشر  کمیسیون  دست آوردهای  مهم ترین  از  توسعه  حق  اعالمیۀ  طرح  و  فرهنگی، 

سازمان ملل متحد بشمار می آیند 
10.5.2.  امبودزمن

در  آمبودزمن  نهاد  است   بشر  حقوق   از  حمایت  ملی  مکانیزم  یک  هم  آمبودزمن 
برخی کشورها در نقش نهاد ملی حقوق  بشر کاربرد داشته و در برخی دیگر در ضمن 

کمیسیون های ملی حقوق  بشر تأسیس گردیده و در زمینه حقوق  بشر فعالیت می کند 
دفتر  و  بازرش  دادرس،  آن را  فارسی  معادل  و  سویدنی است  واژه  یک  آمبودزمن1 
رسیدگی به شکایت ها به کار برده اند  بهر حال، امبودزمن به »مرجع رسمی اطالق می شود 
که شکایت های شهروندان را در برابر سازمان ها و افراد، به ویژه مقامات عالی رتبه دریافت 

و بررسی می کند «2
ارائه  برای مردم  آمبودزمن یک سازمان مستقل و بی طرف است که خدمات رایگان 
می کند  خدمات آمبودزمن در اکثر کشور ها بیشتر دریافت شکایات مردم و رسیدگی به 
آن هاست  این نهاد ها معموالً توسط پارلمان کشورها تعیین مي شوند و ممکن است ازیک 
فرد و یا یک گروه تشکیل گردد  وظیفه اصلي این نوع نهادها نظارت قانوني وبي طرفانه 
ادارات عمومي است و ازحقوق افرادي که معتقدند قرباني بي عدالتي دستگاه هاي دولتي 
شده اند دفاع مي کنند  آمبودزمن شکایت ها را ثبت کرده و در مطابقت با قوانین مربوط 
آن را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و با مراجعه به ارگان های ذی ربط دولتی، موضوع 
را حل و فصل می کند  گاهی رسیدگی و حل و فصل قضایا توسط آمبودزمن، منجر به 

جبران خسارت نیز می شود 
تأسیس آمبودزمن در افغانستان به اواخر سال 2011 میالدی بر می گردد  این دفتر 
پس از گفتگوهای زیاد با ارگان های ذی ربط دولتی و غیر دولتی به عنوان یک بخش کاری 
در داخل ساختار کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان ایجاد و از آن ببعد به فعالیت 
آغاز نمود  به تأسی از امضای تفاهمنامه همکاری و هماهنگی کمیسیون مستقل حقوق  
بشر با وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، دفتر امبودزمن 

1. Ombudsman

2  معین، حسین، آمبودزمن؛ چیستی، هدف و چگونگی فعالیت، ویژه تفاهمنامه حقوق بشر دوستانه 
بین المللی، انتشارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال چهاردهم، شماره چهارم و پنجم، 

سرطان و اسد 1395، ص 71 
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حاال به عنوان یک مکانیزم نظارتی بیرونی بر عملکرد ارگان های دفاعی و امنیتی کشور 
ارگان های  با  همکاری  در  را  آن ها  به  مربوط  بشر  حقوق   نقض  قضایای  و  کرده  نظارت 

ذی ربط مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد 
اهداف امبودزمن

طریق   1 از  جامعه  و  دولت  به  نسبت  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  پاسخگویی  افزایش 
نظارت بر عملکرد آن ها و رسیدگی مؤثر به شکایات در مورد آن ها 

بهبود دسترسی مساویانه و عادالنه تمامی شهروندان به خدمات ارگان های دفاعی   2
و امنیتی 

جلب حمایت و اعتماد مردم نسبت به ارگان های دفاعی و امنیتی کشور از طریق   3
نظارت بر رفتار آن ها و رسیدگی به شکایات 

عملکرد   4 نحوه  و  طرزالعمل ها  یا  کارشیوه ها  سیاست ها- برنامه ها،  اصالح  و  بهبود 
منسوبین ارگان های دفاعی و امنیتی از طریق راه اندازی تحقیقات و ارزیابی ها و ارائه 

پیشنهادهای مشخص 
صالحیت ها و وظایف امبودزمن

امبودزمن برای دستیابی به اهداف  اش، دارای وظایف و صالحیت های زیر است:
الف  نظارت و بررسی

ب  رسیدگی و پیگیری شکایات
ج  آگاهی دهی و گزارش

به صورت عموم، آمبودزمن بر تمامی فعالیت های منسوبین ارگان های دفاعی و امنیتی 
ملی، طرز رفتار آنان با مردم و هم چنین از محالت سلب آزادی در مطابقت با استانداردهای 
حقوق  بشری نظارت می کند  ارائه خدمات نظارتی، آموزشی و مشورتی دفتر امبودزمن 
برای شناخت جنبه های  توانایی های آن ها را  از یک سو  امنیتی،  نیروهای دفاعی و  برای 
رفتاری شان با مردم در حاالت مختلف باال می برد و از سوی دیگر منجر به ترویج حاکمیت 
قانون، رعایت استانداردهای حقوق  بشر و بشردوستانه گردیده و محبوبیت آنان را در قلب 
مردم بیشتر می سازد  رویهم رفته، سرعت، کارآیی و مؤثریت عملکرد این نیروها به نوبت 

خود سبب تقویت اعتماد بین مردم و حکومت می گردد 

10.5.3 مؤیدات
مؤیدات عبارت از تدابیر جزایی و مدنی است که برای جلوگیری از نقض حقوق  بشر در 
قوانین یک کشور انعکاس می یابد  در این زمینه، قوانین ملی یک کشور ضمانت اجرایی  
برای حقوق  بشر است  در زیر نمونه هایی از مؤیدات و مجازات ها در قوانین ملی افغانستان 

برای رسیدگی به موارد نقض حقوق  بشر آورده شده اند:
y	قانون اساسی
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y	تصویب قانون منع خشونت علیه زنان
y	قانون جزا و تعدیالت آن
y	تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اطفال
y	قانون انتخابات
y	قانون دسترسی به اطالعات
y	قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان
y	   قانون حمایت از آزادی بیان و حمایت از رسانه ها و

پرسش هایی برای بحث بیشتر:
در کدام بخش از جهان خالی مکانیزم حمایتی حقوق  بشر به مشاهده می رسد؟   1

چرا؟ در زمینه بحث کنید 
افراد   2 از حقوق  درباره جهانی شدن و ضرورت مکانیزم های حقوق  بشر در حمایت 

گفتگو نمایید 
مکانیزم های حمایتی حقوق بشر در سطوح مختلف چگونه از حقوق افراد حمایت   3

می کند؟
موارد   4 مؤیدات،  و  بشر  حقوق   ملی  نهادهای  تأسیس  بر  عالوه  ملی،  سطح  در  آیا 

دیگری که به عنوان مکانیزم  حمایتی حقوق  بشر مطرح گردد، وجود دارد؟
را   5 مختلف  سطوح  در  بشر  حقوق   مکانیزم های  مفیدیت  تان  عملی  زندگی  در  آیا 

تجربه کردیده اید؟
نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها در حمایت از حقوق  بشر چه نقشی ایفا می کنند؟  6
کدام   7 معاهدات،  مبتنی بر  کمیته های  به  دولت ها  رسمی  گزارش  ارائه  ضمن  در 

نهادهای دیگر و تحت چه عنوان هایی به سازمان ملل متحد گزارش ارائه می کنند؟ 
چرا؟

پنج مورد از حوزه های کار موضوعی کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق  بشر   8
را نام بگیرید؟

وظایف کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق  بشر را نام گرفته و در مورد حق   9
توسعه بیشتر صحبت کنید 

مقر سازمان ملل متحد در کدام کشور است؟  10
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11. قضایای موردی
قضایای زیر را به دقت مطالعه کنید  پس از مطالعه، هر یک از موارد را در مطابقت با 
قوانین ملی و اسناد بین المللی حقوق  بشر به بحث و تحلیل بگیرید  به دنبال هر قضیه 

سواالتی مطرح شده و شما آن را با ارجاع به قوانین مرتبط آن پاسخ دهید 1
11.1. قضیه اول - خشونت علیه زن

بی بی ناز باشندۀ یکی از ولسوالی های بدخشان است  سه سال پیش با جمشید عروسی 
کرده  و حاال یک طفل دارد  وی شاکی  است که شوهرش او را ناسزا گفته و مکرر لت و کوب 
می گوید:  بی بی ناز  است   شکسته  هم  او  دندان  یک  شوهرش،  لت وکوب  براثر  می کند  
»شوهرم مرا بدون دلیل می زند  چندین بار از ظلم شوهرم به خانه پدرم فرار کرده ام و 
به خانه شوهرم برگشته ام  چند روز پیش  از طریق میانجی گری موسفیدان قوم  دوباره 
بازهم شوهرم مرا زیاد لت کرد و من ترسیدم که  خودم کشته و طفلم بی مادر نشود، 
ناگزیر به خانه پدرم فرار کردم  پدرم وقتی مرا در حالت خراب دید، خیلی ناراحت شد  
پس از چند روز، بازهم شوهرم با جمعی از موسفیدان قوم به خانه پدرم آمدند تا مرا دوباره 
به خانه خود ببرد  شوهرم پیش پدرم و موسفیدان تعهد سپرد که دیگر مرا نمی زند  پدرم 
هم قبول کرد و مرا واپس به خانه شوهرم روان کرد  اما زماني که به طرف خانه شوهرم 
روان شدیم، در مسیر راه نارسیده به خانه، طفلم را از نزدم گرفت وگفت که برو طالق 

استی  حاال من بي سرنوشتم  نمی دانم چه کنم  لطفاً مرا کمک کنید «

پرسش هایی برای بحث بیشتر:
در قضیه فوق چند نوع خشونت بر بی بی ناز اِعمال شده  است؟  1
با استناد به قوانین ملی و اسناد بین المللی حقوق  بشر کدام حقوق انسانی بی بی ناز   2

نقض شده  است؟
شوهر بی بی ناز مرتکب چه جرمی شده  و جزای وی بر اساس قانون منع خشونت   3

چیست؟
خود را به جای بی بی ناز قرار دهید، اگر او می بودید چه می کردید؟   4
چنین   5 تحمیل  قضیه ـ  به  مردانگی  یا  زنانگی  نگاه  از  ـ  قطع نظر  انسانی  نگاه  از  آیا 

خشونتی  علیه دیگری رواست؟
پیامد این گونه خشونت بر فرد، خانواده و جامعه چه بوده می تواند؟  6
چگونه می توان خشونت علیه زنان را کاهش داد؟  7

11.2. قضیه  دوم- خشونت علیه طفل 
از  یکی  در  مکتب  یک  وارد  کوماندو  تولی  قوماندان  یک   26/7/1395 تاریخ  به 

1  قضایای استفاده شده واقعی  است و نام ها در آن به دلیل حفظ محرمیت مستعار می باشند 
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از شاگردان  تا یک تن  از سالح، می کوشد  استفاده  با  و  ولسوالی های والیت پکتیا شده 
صنف هشتم این لیسه را به ادعای این که وی با مخالفین دولت در تماس می باشد، با خود 
ببرد  قوماندان وقتی به بردن متعلم اقدام می کند، با عکس العمل اداره مکتب و شاگردان 
لیسه مواجه شده و از بردن ایشان صرف نظر می کند  این عمل سبب نگرانی اداره مکتب 
و سایر شاگردان لیسه گردیده، و اداره مکتب تصمیم می گیرد تا قضیه را به اداره ولسوالی 
گزارش دهد  وقتی قوماندان موصوف از تصمیم اداره مکتب خبر می شود، به خشم آمده 
مجدداً به مکتب بازگشته و متعلم را از صنف مکتب خارج می کند  این بار، بازهم قوماندان 
نیرو های  با  نبرد  در  طالبان  پهلوی  در  قبل  روز  چند  شما  شاگرد  این  می کند  که  ادعا 
دولتی در قسمت شانه زخم برداشته  است، می خواهم چک بدنی شود  قوماندان اقدام به 
برهنه کردن متعلم می کند که در این وقت باز با مخالفت شاگردان مکتب و اداره رو به  
رو می شود  حاال که قوماندان به خشم آمده، جدی تر شده و متعلم مذکور را در انظار عام 
برهنه می سازد؛ از وی عکس می گیرد و بر شاگردان مکتب هم فیر می کند  در نتیجه فیر 

وی، یک متعلم از قسمت گردن جراحت برمی دارد   
پرسش هایی برای بحث بیشتر:

با مطالعۀ قضیه باال، قانون در زمینه چه حکم می کند؟ رفتار قوماندان را با شاگرد   1
مکتب چگونه ارزیابی می کنید؟ 

توسط   2 قانونی  و  انسانی  اصول  کدام  بین المللی  قوانین  و  ملی  قوانین  به  استناد  با 
قوماندان زیرپا شده  است؟

کدام حقوق شاگرد مورد نقض قرار گرفته  است؟  3
قوماندان چگونه می توانست متفاوت عمل کند؟ گزینه های ممکن را فهرست کرده   4

و بهترین گزینه ممکن را انتخاب کرده و در مورد بحث کنید 
تداوم این گونه وضعیت  چه پیامدهایی را در جامعه برجا می گذارد؟  5
چگونه و با چه کارشیوه هایی می توان جلو این گونه اعمال خودسرانه را گرفت؟  6

11.3. قضیه سوم - تلفات ملکی و التزام نیروهای متخاصم به قوانین بشردوستانه 
نیروهای داخلی  با  نیروهای خاص آمریکایی همراه  تاریخ 18 سنبله سال 1393  به 
ساعت یک و نیم  شب به دره بادیل ولسوالی نرنگ والیت کنر می روند و در قریه قالونه 
قرارگاه می گیرند  ساعت 6 صبح یک گروه از مخالفان مسلح دولت بر نیروهای آمریکایی 
و  مخالف  نیروهای  متقابل  فیرهای  می شود   آغاز  یکدیگر  بر  آتش گشایی  و  می کند  فیر 
نیروهای آمریکایی لحظه ای دوام یافته و نیروهای آمریکایی ساحه را ترک می کنند  بعد 
از گذشت زمان اندک، نیروهای هوایی ناتو ـ جیت و هلیکوپترـ در صحنه حضور یافته و در 
جریان روز ساحه ای  تحت پوشش دشمن را چندین بار بمباران می کند  بر اثر بامباران این 
نیروها ، 2 تن از نیروهای مخالفین مسلح دولت کشته و 2 تن دیگرشان زخمی می شوند  
اما  افراد ملکی آسیبی نرسیده  است،  به  این حمالت  ناتو، در  نیروهای  ادعای  بر اساس 
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مردم منطقه مدعی است که در این حمالت به مردم ملکی هم تلفات و خسارت هایی 
وارده شده  است  

برای بررسی قضیه و دریافت حقایق، کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان هیئت 
بررسی ویژه   خویش را به تاریخ 25 سنبله سال 1393 به والیت کنر به مأموریت فرستاد  
با مردم ساحه، شاهدان عینی،  برای دریافت حقایق  و  به ساحه رفته  هیئت کمیسیون 
امنیه،  قوماندانی  والیت،  مقام  والیتی،  شفاخانه  مسؤولین  و  مجروحین  قومی،  متفذین 
شورای والیتی، ولسوال و مدیر امنیت ملی ولسوالی و ورثه قربانیان نرنگ مصاحبه های 
انفرادی و دسته جمعی انجام داد  یافته های بررسی کمیسیون نشان می دهد که در اثر 
فیرهای متقابل و عملیات هوایی نیروهای ناتو به تعداد 11 تن از مردم ملکی شامل 2 
زن 6 طفل 3 مرد کشته شده و20 تن دیگر به شمول 12 طفل 5 مرد و3 زن مجروح 

گردیده اند 
پرسش هایی برای بحث بیشتر:

در عملیات متذکره کدام اصول قوانین بین المللی بشردوستانه نقض شده  است؟  1
چرا نیروهای متخاصم مکلف به رعایت قوانین بشردوستانه اند؟   2
عدم رعایت قوانین بشردوستانه توسط نیروهای متخاصم چه پیامدهایی را به دنبال   3

دارد؟
چگونه می توان جنگ را انسانی ساخت؟ در زمینه به مسئله التزام نیروهای متخاصم   4

جنگ در افغانستان ـمحیط و منطقۀ تانـ بحث کنید 
ناقضان قوانین بین المللی بشردوستانه چگونه مورد بازخواست قرار می گیرند؟  5
با چه سازوکارهایی می توان نیروهای جنگی را مکلف به رعایت قوانین   6 چگونه و 

بشردوستانه ساخت؟ کی ها)نهادها و افراد( نقش مهم در زمینه بازی می کنند؟
11.4. قضیه چهارم – طی مراحل قانونی و رعایت مفاد معیارهای محاکمه عادالنه

احمد بتاریخ 1393/09/01 به اتهام سرقت مسلحانه بازداشت گردیده و بیم آن وجود 
دارد که از کشور فرار کند  موصوف بعد از مدت 94 ساعت مورد استنطاق پولیس قرار 

گرفته و تا آن زمان از دالیل گرفتاری اش اطالع حاصل نکرده  است 
که  داده  جواب  پولیس  سواالت  تمام  به  ناگزیر  استنطاق،  جریان  در  متهم  شخص 
نمایانگر اعتراف وی می باشد  در جریان استنطاق برای متهم گفته نشده  است که حق 
وقتی  می شود   فرستاده  جرایم  تحقیق  سارنوالی  به  دوسیه  و  بگیرد  مدافع  وکیل  دارد 
را  متهم  توقیف  و  گرفتاری  مذکور  سارنوالی  گردیده،  احاله  تحقیق  حارنوال  به  دوسیه 
جنبه قانونی داده و پس از 24 ساعت تحقیق،  طی 12 روز اتهام نامه را ترتیب و دوسیه 
را  به سارنوالی تعقیب ارسال داشته است  سارنوالی تعقیب دوسیه را در مدت 8 روز دیگر 
ـ  اقامه دعوی را تحریر و دوسیه را به محکمه ذی صالح   ـ که مجموع روزها به 21 می رسد 

محول داشته  است 
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سواالت برای بحث بیشتر:
در قضیه فوق کدام اصول قبل از استنطاق نقض شده است؟  1
کدام معلومات را پولیس در ابتدای گرفتاری به احمد می گفت؟  2
سارنوال کدام مقررات را حین اقامه دعوی رعایت نکرده است؟   3
موارد نقض حقوق  بشر در قضیه را فهرست کرده و در زمینه بحث کنید   4

11.5. قضیه پنجم – شکنجه و تشهیر
محمود به تاریخ 1393/09/15 به اتهام سه نوع وصف جرمی که یکی از این اوصاف 
پولیس  طرف  از  ساعت   36 برای  وی  شود   می  گرفتار  پولیس  توسط  است،  قتل  اتهام 
بازداشت و مورد استنطاق قرار می گیرد  در این مدت برای محمود اجازه خواب داده نمی 
شود  بعداً تهدید می شود که در صورت عدم اقرار به جرمش، سایر اعضای خانوادۀ وی 
نیز گرفتار خواهد شد  پس از این موضوع محمود اعتراف نموده و اقرار کتبی خویش را 

امضا می کند 
قضیه محمود در بسیاری از رسانه های صوتی و تصویری انعکاس یافته و چهرۀ وی 
نیز به مردم نشان داده می شود  ذهنیت جامعه علیه محمود جهت می یابد  رئیس پولیس  
در مصاحبه تلویزیونی اعالن می دارد که محمود قاتل است  ضمناً سارنوال موظف قضیه   

محمود نیز در جلسه قضایی علنی، محمود را مجرم اعالم می دارد؟
سواالت برای بحث بیشتر:

کدام اصول در جریان استنطاق نقض شده است؟  1
کارمندان پولیس در این مدت چگونه با محمود برخورد کرده است؟  2
آیا مصاحبه مطبوعاتی پولیس درست است؟  3
اشخاص ذی دخل در روند تعقیب عدلی کدام معیارها را رعایت کنند؟  4
آیا آثاری شکنجه در قضیه ای فوق به مشاهده می رسد؟  5
به دست آوردن اقرار و اعتراف با جبر و فشار تا چه حدی از اعتبار برخوردار است؟  6
قوانین ملی و قوانین بین المللی حقوق  بشر در زمینه چه می گویند؟  7
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نتیجه  گیری 
یک سو  از  آن  از  حمایت  و  رعایت  که  است  انسانی  مشترک  ارزش های  بشر  حقوق 
موجب حفظ کرامت و شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی گردیده و از سوی دیگر 
باعث کاهش رنج ها و محرومیت ها در سطح جامعه شده و زمینۀ تساهل، تسامح، برابری، 
گفتگو و دسترسی به رفاه، صلح و آرامش را فراهم می سازد  این حق ها در تمام دوران ها 
الزم االجرا بوده و کشورهای متعهد باید آن را در دوران صلح و جنگ رعایت کنند  مگر 
در موارد اضطرار که برخی از حق ها ممکن است تحت شرایط خاص و به صورت موقت 

محدود گردد 
اساسی،  قانون  تصریح  دلیل  به  نظامی  و  ملکی  از  اعم  دولتی  نیروهای  آن،  بر  عالوه 
مقدس  دین  دستورات  و  بین المللی  کنوانسیون های  برابر  در  افغانستان  دولت  تعهدات 
اسالم و حکم وجدان و اخالق انسانی ملزم به رعایت ارزش های حقوق بشری می باشند  
قانون اساسی که در رأس نظام حقوقی افغانستان قرار می گیرد، این ارزش های مقدس و 
مهم را به رسمیت شناخته و بنابراین، همه شهروندان افغانستان با احترام به قانون اساسی 
ملزمیم که این اصول و حقوق را رعایت کنیم  نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که در 
مقاطع حساس و جنگی بیشتر از سایر اوقات مخاطب این دستورات اند، باید حساسیت 
بیشتر به خرج دهند و رعایت این حق ها را سرلوحه کار خویش قرار دهند  به این منظور، 
آگاهی و آشنایی از مفهوم، محتوا، قلمرو، مبانی و مکانیزم های حقوق  بشر و رعایت آن 
در عمل پیش شرط اساسی است که امیدواریم، این رساله تا حدودی این پیش شرط را 

عملی توانسته باشد 
در پایان ضمن تقدیر از همکاری شما در تطبیق این برنامه با کمیسیون مستقل حقوق  
بشر افغانستان، آرزوی افغانستانی را دارم که هیچ حق بشری نقض نشود و اگر نقض شد، 
ناقض آن که دشمن مردم، شهروندان افغانستان و اصول اخالقی، بین المللی و اسالمی 

است، به پنجه قانون سپرده شود  
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ضمیمه ها

ضمیمه اول: معرفی کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان
1. دورنما

رسیدن به یک جامعه عادالنه، آزاد، دموکراتیک و صلح آمیز که در آن حقوق  بشری 
تمام افراد جامعه مورد رعایت و حمایت قرار گیرد 

2. ارزش هایی که کار کمیسیون بر آن ها استوار است:
کرامت انسانی  1
 عدالت  2
 برابری و نفی تبعیض  3
 آزادی  4
 تعهد و ایستادگی  5
 شفافیت و پاسخگویی  6
 مشورت و مشارکت   7
 احترام و تفاهم متقابل  8
 کثرتگرایی  9

 دیگرپذیری  10
 انتقادپذیری  11

3. مبنای حقوقی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی حقوق  بشر  به تاریخ 
1381/3/16 تأسیس گردید  مبنای مشروعیت کمسیون بر می گردد به اصولنامۀ پاریس 
 5 ( بن  توافقنامه  مفاد  ملل متحد)20دسامبر1993(،  سازمان  عمومی  مجمع  مصوب 
تصویب  گردید   تأسیس   )1381 افغانستان)3/16/  رئیس جمهور  فرمان  دسامبر2001(، 
قانون اساسی در سال 1382، تسجیل و به رسمیت شناسی کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان در آن، این نهاد ملی را از مبنای مستحکم قانونی برخوردار ساخت  
قانون اساسی در ماده 58 به همین مسأله اختصاص یافته و در زمنیه چنین صراحت 

دارد:
از  حمایت  و  بهبود  و  افغانستان  در  بشر  حقوق  رعایت  بر  نظارت  به منظور  »دولت 
می تواند  هرشخص  می نماید   تأسیس  را  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  آن، 
در صورت نقض حقوق  بشری خود، به این کمیسیون شکایت کند  کمیسیون می تواند 
موارد نقض حقوق  بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن ها 

مساعدت نماید « 
در سال 1384 با تصویب »قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل 
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حقوق بشر افغانستان»، مبنای عمل، اهداف، صالحیت ها، وظایف و تشکیالت کمیسیون 
به صورت واضح تعریف و مشخص شد  بر بنیاد ماده دوم این قانون: »کمیسیون مستقل 
و  تأسیس شده  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  چوکات  در  افغانستان«  بشر  حقوق 
به طور مستقل فعالیت می نماید و در انجام فعالیت های خویش، احکام قانون اساسی، قانون 

مذکور و سایر قوانین نافذۀ کشور را مالک عمل قرار می دهد «1 
4. اهداف

 براساس ماده 58 قانون اساسی، ماده 5 قانون کمیسیون و قطعنامۀ شماره 134 مورخ 
20 دسامبر 1993 مجموع عمومی ملل متحد اهداف کمیسیون عبارتند از: 1(  نظارت بر 
رعایت حقوق بشر در کشور، 2(  تعمیم و حمایت از حقوق بشر، 3(  نظارت از وضعیت و 
چگونگی دسترسی افراد به حقوق و ازادی های بشری، 4(  بررسی و تحقیق از تخلفات و 
موارد نقض حقوق  بشر و 5(  اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر 

در کشور 
5. اعضای کمیسیون

کمیسیون دارای نُه عضو است و به صورت شورایی رهبری می شود  هرکدام از اعضا به 
نام کمیشنر یاد می شود  کمیشنرها برای پنج سال از سوی رئیس جمهور تعیین می گردد  
رئیس کمیسیون از میان اعضا از طرف رئیس جمهور تعیین می شود اما معاون کمیسیون 
از میان اعضا، توسط خود آن ها انتخاب می گردد  کمیسیون به منظور پیشبرد امور اداری، 

دارای داراالنشاء است که در رأس آن رئیس اجرائیه قرار دارد 
6. مبنای عمل

نافذۀ  قوانین  قانون کمیسیون و سایر  قانون اساسی،  مبنا و مالک عمل کمیسیون، 
بخش های  و  تشکیالت  عمل،  برنامه  استراتیژیک،  برنامه  دارای  کمیسیون  است   کشور 
بر  اهداف اش فعالیت می نماید    منظم پروگرامی و حمایتی است که در راستای تحقق 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون   2 ماده  اساس 
افغانستان، این کمیسیون در چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس شده و 

به طور مستقل فعالیت می نماید  
7. بخش ها 

بخش های پروگرامی که در چهارده دفتر ساحوی و والیتی کمیسیون فعالیت می کنند 
عبارتند از: 1- آموزش حقوق  بشر، 2- نظارت و بررسی تخطی های حقوق بشر، 3- حمایت 
و انکشاف حقوق زنان، 4- حمایت و انکشاف حقوق اطفال، 5- حمایت و انکشاف حقوق 

اشخاص دارای معلولیت و 6- بخش آمبودزمن 

1  وزارت عدلیه، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شماره 
مسلسل جریده رسمی:855، تاریخ نشر: 1384، ماده دوم )2( 
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بشر،  حقوق   مطالعات  و  تحقیق   -1 چون:  بخش های  متذکره،  بخش های  ضمن  در 
2- بررسی ویژه و 3- بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی در مرکز کار و فعالیت می کنند  

8. دفترهای ساحوی و والیتی
دفاتر ساحوي: 1(  کابل، 2(  قندهار، 3(  کندز، 4(  جالل آباد، 5(  هرات، 6(  گردیز، 

7(  مزارشریف و 8(  بامیان 
دفاتر والیتی: 1(  ارزگان، 2(  هلمند، 3(  بدخشان، 4(  غور، 5(  دایکندی و 6(  فاریاب  
هر دفتر ساحوی از 3 تا 7 والیت، و دفاتر والیتی یک والیت را تحت پوشش قرار می دهد  
کمیسیون در تمام دفاتر ساحوی و والیتی خویش دارای کتابخانه است که زمینۀ دسترسی 

شهروندان را به منابع مطالعاتی، تحقیقی و اطالعات به روز فراهم می سازد  

آدرس دفترهای ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان
دفتر مرکزی و دفتر ساحوی کابل: جاده فیض محمد کاتب - داراالمان،     1

بین وزارت احیا و انکشاف دهات و اداره عالی تفتیش  
aihrc@aihrc.org.af :نشانی انترنیتی  

دفتر ساحوی مزارشریف: ناحیه  اول شهرداری، گذر محمدبیگ)قونسولگری    2
سابق ایران(  

aihrcmzr@yahoo.com :نشانی انترنیتی  
دفتر ساحوی هرات: غرب باغ ملت،  جوار مرکز جلب و جذب اردوی ملی  3

herat@aihrc.org.af :نشانی انترنیتی  
دفتر ساحوی بامیان: شهر بامیان، کارته صلح  4

bamyan@aihrc.org.af :نشانی انترنیتی  
دفتر ساحوی کندز: شهر کندز، شهرک سردوره  5

kundoz@aihrc.org.af :نشانی انترنیتی  
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دفتر ساحوی قندهار: ناحیه  ششم، سرک  محمدداود خان، غرب شفاخانه      6
میرویس  

aihrc_k@yahoo.com :نشانی انترنیتی  
دفتر ساحوی گردیز: پروژه  باغ تیره  7

aihrcgdz@yahoo.com :نشانی انترنیتی  
دفتر ساحوی جالل آباد: چهارراهی صحت عامه، کوچه  بابریان  8

ningarhar@aihrc.org.af :نشانی انترنیتی  
دفتر والیتی بدخشان: حصه  سوم شهر جدید، ناحیه  پنجم، جوار میدان سنگ    9

مهر  
aihrc_bdn@yahoo.com :نشانی انترنیتی  

دفتر والیتی فاریاب: شهر میمنه، سرک میدان هوایی، جوار لیسه  نسوان    10
گوهرشاد بیگم   

maimana_adm@yahoo.com :نشانی انترنیتی   
دفتر والیتی دایکندی: شهر نیلی، خوالک، جنب دفتر یوناما  11

dikundi_aihrc@yahoo.com :نشانی انترنیتی   
دفتر والیتی غور: شهر فیروزکوه، سرک میدان هوایی، جوار ریاست کار و امور    12

اجتماعی   
ghor@aihrc.org.af :نشانی انترنیتی   

دفتر والیتی ارزگان: شهر ترینکوت، جنب ریاست امنیت ملی، کوچه ی مخابرات  13
 هلمند: شهر لشکرگاه، ناحیه اول، مقابل ریاست امنیت ملی.   14

9. وظایف و صالحیت های کمیسیون
مستقل  کمیسیون  وظایف  و  صالحیت ها  تشکیل،  قانون  بیست ویکم  مادۀ  بر اساس 

حقوق  بشر افغانستان،  وظایف و صالحیت این کمیسیون قرار زیر  است:
 نظارت بر وضعیت حقوق بشر    1
نظارت بر تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین ، مقررات ، لوایح و تعهدات درباره   2

حقوق بشر 
نظارت بر اجراآت و عملکرد های سیستم اداری ، عدلی و قضایی ، نهاد ها و مؤسسات   3

انتفاعی و غیر انتفاعی ملی و بین المللی در کشور که بر وضعیت حقوق بشر مؤثر 
باشد 

نظارت بر اجراآت مراجع و مقامات دولتی و غیردولتی درباره توزیع عادالنه و قابل   4
دسترسی خدمات و تأمینات 

نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری    5



69معرفی کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان

بازدید از محالت سلب آزادی و نظارت بر تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین   6
و محجوزین مطابق احکام قانون مربوط 

بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشری   7
جمع آوری اسناد مدارک ، شواهد و معلومات در موارد نقض حقوق بشر    8
ارجاع نتایج بررسی  ها برای حل و جلوگیری از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع   9

مربوط و تعقیب اجراآت در زمینه  
طرح و تطبیق برنامه ملی آموزش و آگاهی حقوق بشر   10
همکاری با ادارات مربوطه در زمینه رعایت موازین حقوق بشر در نصاب تعلیمی    11
جرایم ،   12 به  رسید گی  جریان  از  حمایت  و  تأ مین  هدف  با  برنامه ها  تطبیق  و  طرح 

جنایات و موارد نقض حقوق بشر که شامل پروسه عدالت انتقالی می گردد 
ابراز نظر و ارائه مشوره به شورای ملی و حکومت به منظور طرح ، تصویب یا تعدیل   13

و لغو قوانین و مقررات درباره حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر  
الحاق   14 ارائه مشوره های الزم به شورای ملی و حکومت به منظور امضا ، تصویب  یا 

افغانستان به معا هدات بین المللی حقوق بشر 
ارائه مشوره به حکومت غرض تطبیق بهتر تعهدات افغانستان در قبال عهدنامه های   15

بین المللی حقوق بشر 
و   16 اصول  هماهنگی  برای  مؤثر  شیوه های  دریافت  منظور  به  علمی  تحقیقات  انجام 

با عقاید فرهنگ و عنعنات ملی و تهیه طرح  مکانیزم های بین المللی حقوق بشر 
در زمینه  

بر   17 مبنی  دولت  گزارش دهی  منظور  به  الزم  معلومات  و  مواد  تهیه  و  مشوره  ارائه 
تعهدات حقوق بشری افغانستان  

همکاری با مراجع دولتی و غیردولتی و سایر مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین   18
حقوق بشر و بلند بردن درجه رعایت حقوق بشر در عرصه های مربوط  

انکشاف   19 بهبود و  تأمین ، حمایت  به منظور  اداری  برای تطبیق اصالحات  همکاری 
حقوق بشر 

جهت   20 در  بین المللی  و  منطقوی  مؤسسات  سایر  و  متحد  ملل  سازمان  با  همکاری 
اهداف و وظایف در حدود صالحیت  

عملی ،   21 شیوه های  دریافت  منظور  به  عمومی  نظرخواهی  و  ملی  مشوره های  انجام 
بهبود حمایت و انکشاف حقوق بشر و تهیه طرح در زمینه  

ارائه نظریات ، پیشنهادها  و گزارش ها به مقامات مسؤول ، مراجع و شوراهای ملی ،   22
والیتی ، ولسوالی ها و قریه ها غرض بهبود ، حمایت و انکشاف حقوق بشر 

ارتقای ظرفیت های کاری نهاد های محلی حقوق بشر و حمایت از نقش و وظایف   23
آنها  

پخش و نشر اعالمیه های عمومی و بیانات رسمی درباره وضعیت حقوق بشر     24
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مطالبه توضیحات راجع به علل عدم  رعایت اصول و موازین حقوق بشر از مسؤولین   25
امور 

تبلیغ و ترویج حقوق بشر غرض آگاهی اتباع کشور   26
ارائه گزارش ساالنه از وضعیت حقوق بشر به ریاست جمهوری    27
ارائه و نشر گزارش درباره وضعیت حقوق بشر   28
ارائه مشوره درموارد چگونگی رسید گی به تخلفات از موازین حقوق بشر به رئیس   29

جهمور  
و   30 اجراآت  از  مراقبت  و  ووالیتی  ساحوی  دفاتر  مرکزی ،  دفتر  امور  رهبری  و  اداره 

فعالیت ها و سلوک فردی مأموران و کارکنان مربوط 
تأمین روابط به سطح ملی و بین المللی در عرصه فعالیت های حقوق بشر و تطبیق   31

بهتر احکام این قانون 
تامین امکانات و تسهیالت مادی الزم جهت پیشبرد فعالیت های کمیسیون   32
تنظیم امور گزارش دهی و احصائیه درباره وضعیت حقوق بشر غرض استفاده علمی   33

و عملی 
و   34 امتیازات  مکلفیت ها ،  وجایب ،  حقوق،  به  امورمربوط  تنظیم  برای  لوایح  وضع 

بیمه های اعضا، مأموران و سایر کارکنان کمیسیون 
مسؤولیت از تطبیق این قانون   35

ضمیمه دوم: فشرده مهم ترین دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 
خویش، از آغاز تأسیس تاکنون فعالیت های زیادی داشته است  در این ضمیمه، خالصه ای 
از فعالیت ها و دستاوردهای عمده کمیسیون طی چهارده سال )از سال 1381 تا 1396( 

به صورت فشرده بیان می شود:
1: آموزش حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی پانزده سال گذشته برای 634801 تن در 
مورد حقوق بشر آموزش ارائه کرده است  در میان شرکت کنندگان فعالیت های آموزشی، 

حدود 45 درصد آنها زنان بوده اند 
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سه مورد از تأثیرات مثبت آموزش حقوق  بشر 
)1(

)3( ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخگویی از طریق همکاری با رسانه ها
بخش آموزش حقوق  بشر در ماه جدی 1395، یک جلسۀ هماهنگی را درباره 

»چگونگی حق دسترسی به اطالعات و تطبیق قانون دسترسی به اطالعات« با اشتراک 
خبرنگاران رسانه های محلی، ملی و بین المللی با حضور رئیس اطالعات و فرهنگ والیت 

هرات در دفتر ساحوی هرات کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان برگزار کرد 
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در این جلسه، خبرنگاران از مشکل دسترسی به اطالعات یاد آور شدند و گفتند که 
مسؤولین برخی ارگان ها از ارائه اطالعات الزم به خبرنگاران خود داری می کنند  رئیس 
به اطالعات، در جلسۀ  از دسترسی  با شنیدن مشکالت خبرنگاران  اطالعات و فرهنگ، 
با مقام والیت و مسئوالن دولتی، در زمینۀ حل مشکل  مذکور وعده سپرد که مشترکاً 
دسترسی خبرنگاران به اطالعات و تطبیق قانون دسترسی به اطالعات اقدام خواهد کرد  
رئیس اطالعات و فرهنگ والیت هرات با گذشت یک هفته از جلسۀ مذکور گام مهمی 
والی  حضور  با  را   مهمی  نشستی  یک  ایشان  داد   انجام  وعده اش  ساختن  عملی  برای  را 
به  ادارات دولتی والیت هرات در خصوص حق دسترسی خبرنگاران و مردم  رئیسان  و 

اطالعات در مقر والیت برگزار کرد  
در این نشست، والی هرات برحمایت از فعالیت آزاد و قانونمند رسانه ها و ارائه به موقع 
والیت  والی  رحیمی،  محمدآصف  کرد   تأکید  خبرنگاران  به  مسؤوالن  سوي  از  اطالعات 
هرات، دسترسی به اطالعات را حق شهروندان عنوان کرد و به تمام رئیسان ادارات هدایت 
داد تا معلومات مورد نیاز را در اسرع وقت دراختیار رسانه ها قرار دهند  والی هرات گفت: 
باید تمام مواد قانون حق دسترسي به اطالعات عملي شود و تمام ادارات، به شمول ادارات 
عایداتي، اطالعات مورد نیاز را غرض تأمین شفافیت از طریق رسانه ها در اختیار مردم قرار 
دهند  والی هرات به ادارات مختلف دولتی هدایت داد تا دفاتر روابط عمومی را به منظور 
ارائه اطالعات، در ادارات ایجاد کنند   در این نشست، نمایندگان رسانه ها و خبرنگاران، 
به نمایندگی از جامعۀ خبرنگاری از تأسیس مرکز مطبوعاتي مقام والیت استقبال نموده 
و آن را ضمانتی برای شفافیت و تقویت حکومت داری خوب خواندند  خبرنگاران اظهار 
امیدواري کردند تا فعالیت این مرکز ادامه پیدا کرده و در راستای اطالع رسانی، مشکالت 

خبرنگاران حل شود 
گفتنی است که بر اساس برنامۀ عمل، بخش آموزش حقوق  بشر دفتر ساحوی هرات، 
مسأله حق دسترسی هرچه بهتر شهروندان به اطالعات را دنبال کرده و از طریق برگزاری 
سمینارهای علمی، کارگاه ها و جلسات آموزشی با خبرنگاران، مقامات عالی رتبه دولتی، 

پوهنتون ها، مراکز تحصیالت عالی و مردم، آن را ترویج و تقویت می نماید 
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دسترسی  راستای  در  راهبردی  صورت  به  افغانستان  بشر  حقوق   مستقل  کمیسیون 
شهروندان به حقوق  بشری شان و دسترسی به اطالعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق  

بشر در سراسر افغانستان پیگیرانه تالش می ورزد 
2: نشرات رادیویی و تلویزیونی

‑کمیسیون برای آگاهی عموم مردم کشور در مورد مسائل حقوق بشری شان، در طی 
پانزده سال فعالیت اش، 223928 دقیقه برنامه رادیویی و 61277 دقیقه برنامه تلویزیونی 

نشر کرده  است 
3: نشر و توزیع ماهنامه حقوق  بشر و جزوه های آموزشی

چاپ مستمر ماهنامه حقوق بشر، یکی از مهم ترین اقدامات کمیسیون است  کمیسیون 
عالوه بر چاپ و نشر ماهنامه و اسناد مهم حقوق بشری، با تعدادی از رسانه ها در سراسر 
کشور، قراردادهای منعقد نموده است  بر اساس این قرارداد، موضوعات مربوط به حقوق 
بشر، به صورت روزانه به نشر رسیده است و برخی مقاالت و گزارش های تحلیلی نیز از 
طریق روزنامه ها و مجالت معتبر کشور در دسترس مردم قرارگرفته است  در این مدت 
شده  توزیع   آموزشی،  نشرات  و  جزوات  بشر،  حقوق  ماهنامه  نسخه   4623896 از  بیش 

است 
4: ثبت و رسیدگی به شکایات نقض حقوق بشر

در مدت پانزده سال کارمندان کمیسیون به شکایات شاکیان و قربانیان نقض حقوق 
بشر که شکایات خویش را در کمیسیون ثبت نموده و یا کمیسیون شکایات آنان را 

حین مأموریت های نظارتی درساحات و یا از طریق رسانه ها به دست آورده است، مورد 
رسیدگی قرار داده است  در نتیجه فعالیت های بخش نظارت و بررسی از تخطی های 

حقوق بشر، 38450 مورد شکایت در کمیسیون ثبت، رسیدگی و پیگیری شده است  از 
این میان 17289 مورد آن نقض حقوق بشر بوده است  

5: ثبت و رسیدگی خشونت علیه زنان
موضوع خشونت علیه زنان، یکی از مهم ترین مصادیق نقض حقوق بشر در افغانستان 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مختلف  دفاتر  در  دارد   گسترده  رواج  متأسفانه  که  است 
افغانستان،  43404 مورد قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون ثبت، رسیدگی و پیگیری 

شده است.
6: نظارت بر محالت سلب آزادی

به منظور رعایت بیشتر حقوق بشر در محالت سلب آزادی و حمایت بر حقوق مظنونان، 
داشته  نظارت  آزادی  سلب  محالت  بر  دوام دار  به صورت  کمیسیون  زندانیان،  و  متهمان 
است  در مدت پانزده سال فعالیت، کمیسیون  20761 بار از محالت سلب آزادی بازدید 
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و بر آن نظارت کرده و نتایج این نظارت و بررسی  را به طور مستمر با نهادهای مربوطه 
شریک و پیگیری کرده است 

7: آزادسازی زندانیان غیرقانونی
براثر مداخله قانونی کمیسیون بیش 6997 تن زندانی غیرقانونی از زندان ها رهاشده اند.

8: بستن زندان های شخصی
وجود  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کار  به  آغاز  روزهای  نخستین  در 
زندان های شخصی ای غیر قانونی یک مشکل بزرگ حقوق بشری بود  کمیسیون با کشف 
مجاری  طریق  از  و  قانونی  مداخله  با  را  شخصی  زندان  مورد  زندان ها،50  این  ثبت  و 

ذی صالح مسدود نموده است 
9: مصاحبه و نظرخواهی از اطفال

اطفال از گروه های آسیب پذیر جامعه بوده و با چالش های متعددی مواجه اند  حقوق 
بشری اطفال به اشکال گوناگون در معرض تهدید و نقض قرار دارد  ازاین رو کمیسیون 
مسؤول،  نهادهای  و  دولت  از  و  داده  قرار  موردحمایت  را  اطفال  که  است  کرده  تالش 
خواهان رسیدگی و توجه به اطفال شده است  ازجمله در خالل این مدت با 47789 تن 
از اطفال در نقاط مختلف کشور در زمینه   دسترسی شان به حقوق بشر، مصاحبه صورت 

گرفته است 
10: نشر تحقیقات و گزارش های مختلف 

در  تحقیقی  و  مستند  معلومات  و  اطالعات  معتبر  منبع  و  مرجع  به عنوان  کمیسیون 
عرصه مسائل حقوق بشری و موارد نقض حقوق بشر، پیوسته مسائل مهم روز را بررسی 
کرده و در آن زمینه تحقیق راه اندازی کرده است. این نهاد در مدت پانزده سال فعالیت 
تهیه  را  تعداد 82 عنوان گزارش تحقیقی، موضوعی و نظارتی  توانسته است  های خود 
و به دست نشر بسپارد  از میان هشتادو دو تحقیق، کمیسیون چهار تحقیق ملی را در 
مواردی چون قتل های ناموسی و تجاوزهای جنسی؛ حوادث ترافیکی و قتل های هدف 
مند؛ دسترسی به حق صحت؛ پدیده شنیع بچه بازی و همچنان مشوره ی ملی در مورد 
جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته را تحت عنوان »صدای مردم برای 

تآمین عدالت« به راه انداخته است 
11: شناسایی و بررسی گورهای دسته جمعی

سال های  طی  که  است  جنگ  سال های  میراث های  از  بخشی  دسته جمعی،  گورهای 
اساسی  سهم  کمیسیون  است   ثبت شده  و  کشف  افغانستان  مختلف  نقاط  در  گذشته 
گورهای  از  است  کرده  سعی  و  داشته  دسته جمعی  گورهای  نگهداری  و  شناسایی  در 
دسته جمعی شناسایی شده تا زمان تحقیق و بررسی همه جانبه و تثبیت هویت قربانیان، 
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عامالن و دوره تاریخی آن، به خوبی حفاظت شود  در این مدت به تعداد 92 مورد گور 
دسته جمعی قربانیان سال های جنگ، توسط کمیسیون شناسایی و مورد بررسی مقدماتی 

قرار گرفته است.
12. برنامه عدالت انتقالی1؛ صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان

جمهوری  جمهور  رئیس  حکم  اساس  بر  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
اسالمی افغانستان، صالحیت یافت تا مشورۀ ملی را در رابطه به جنایات جنگی و جنایات 
ضد بشری در افغانستان اجرا و یک استراتیژی ملی عدالت انتقالی را به منظور رسیدگی 
به جرایم گذشته پیشنهاد نماید  کمیسیون به تأسی از حکم رئیس جمهور، مشوره ملی 
را به راه انداخت که در آن با بیش از 6000 شهروند کشور در داخل و خارج مشوره شده 
بود، و نتیجۀ مشوره را در گزارشی تحت عنوان »صدای مردم برای تأمین عدالت«2 ترتیب 
و آن را به تاریخ جنوری 2005 به مقام ریاست جمهوری ارائه کرد که مورد پذیرش وی 

قرار گرفت 3
حکومت  که  را  بعدی ای  قدم  عدالت«  تأمین  برای  مردم  »صدای  گزارش  برمبنای 
افغانستان در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر و هیأت معاونت ملل متحد در 
افغانستان برداشت، ساختن برنامۀ عمل دولت برای تحقق عدالت و صلح بود  این برنامه 
در ماه جون 2005 در هاگ هالند تحت عنوان »صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان« با 
حضور مقامات عالی رتبۀ دولت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق افغانستان و نمایندگان 

جامعۀ جهانی به تصویب رسید 4 
برنامه عمل دولت: صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان، دارای 5 بخش کلیدی بود 
افغانستان، 2(  ایجاد نهادهای دولتی معتبر  از: 1(  اذعان به رنج های مردم  که عبارتند 
و پاسخگو و پاکسازی نهادهای دولتی از وجود ناقضین و جنایتکاران حقوق بشری، 3(  
حقیقت یابی و مستندسازی، 4(  ترویج مصالحه و تقویت وحدت ملی در کشور و 5(  ایجاد 

1. عدالت انتقالی مفهومی است که برای جوامع در حال گذار؛ جوامعی که  از حالت جنگ، خشونت و 
بحران به سوی صلح و ثبات در حرکت اند، مطرح می شود  عدالت انتقالی به معنی پرداختن به بی عدالتی ها 
و تخطی های آشکار از موازین قبول شدۀ بین المللی گفته می شود که طرف های متخاصم در جریان جنگ 
مرتکب آن شده اند  کاربرد این مفهوم توسط سازمان ملل متحد پس از نشر گزارش منشی عمومی ملل 
متحد به شورای امنیت این سازمان در بارۀ حاکمیت قانون وعدالت انتقالی در جوامع در حال جنگ و پس 

از جنگ بتاریخ 3 اگست 2004، عمومیت یافت  
http://www.aihrc. :2  گزارش از طریق وب سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به آدرس

org.af/media/files/Reports/Thematic%20reports/Sadaye%20Adalat.pdf قابل دریافت است 

3  صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان، برنامه عمل دولت جمهوری اسالمی افغانستان، 6-7 جون 2005، 
ناشر: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 2005، ص  3 

4  این برنامه عمل چهارچوب زمانی سه ساله را احتوا می کرد و دورنمای آن ترویج صلح، آشتی، عدالت و 
حاکمیت قانون در افغانستان و تحقق فرهنگ پاسخگویی و احترام به حقوق بشر بود 
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راهکارهای مؤثر و معقول پاسخگویی  1
در خصوص تطبیق مفاد برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان 

موارد زیر قابل یادآوری است: 
در بخش کلیدی اول؛ یعنی اذعان به درد و رنج مردم افغانستان، 20 قوس 2006   1

بود  یاد  »روز  نام  به  بشر«،  حقوق  جهانی  »روز  دسامبر  دهم  با  است  مصادف  که 
از  ساله  همه  ببعد،  زمان  آن  از  شد   گذاری  نام  افغانستان«  در  جنگ  قربانیان  از 
ایجاد  می آید   عمل  به  گرامی داشت  مختلف  شیوه های  به  افغانستان  در  روز  این 
موزیم های ملی قربانیان جنگ در بدخشان و هرات و تأسیس بناهای ماندگار حقوق 
بشر در پوهنتون کابل، پوهنتون استاد ربانی و پوهنتون والیت جوزجان از دیگر 

فعالیت هایی بود که در این بخش کلیدی اجرا شده است 
برای تطبیق بخش کلیدی دوم، یک بورد مشورتی جهت تعین مقامات ارشد دولتی   2

به منظور تصفیه و جلوگیری از ورود ناقضین حقوق بشر در نهادهای دولتی ایجاد 
شد که هدف از این کار، ایجاد نهادهای دولتی معتبر و پاسخگو بود 

در بخش کلیدی سوم، کمیسیون پروسۀ حقیقت یابی و مستندسازی را در مورد   3
وقوع جنایت های چون: 1(  جنایات علیه بشریت 2(  جنایت جنگی و 3( نسل ُکشی 
به منصۀ اجرا گذاشته و گزارش ترسیم منازعه را نیز تهیه و آن را جهت تعقیب 

قدم های بعدی به دولت سپرده است  
در بخش کلیدی چهارم و پنجم، کمیسیون شهروندان جامعه را به شمول صاحبان   4

و مکلفان حق و نیز مسؤولین رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، فعاالن و مدافعان 
انتقالی، حاکمیت قانون،  حقوق بشر، علما، استادان و نخبگان را در مورد عدالت 
دموکراسی و مبارزه با فساد اداری، همدیگرپذیری، تساهل، تسامح، آشتی، خاتمه 
و  مالکیت  احساس  ترویج  مجازات،  از  مجرمین  معافیت  فرهنگ  به  بخشیدن 
از  تا  است  ورزیده  تالش  همواره  کمیسیون  است   داده  آگاهی  مسؤولیت پذیری 
طریق آگاهی دهی، ترویج و توسعه ارزش های واالی حقوق بشر، زمینه های فکری و 
فرهنگی صلح، وحدت و همبستگی ملی را در میان مردم افغانستان تعمیم بخشد 2 

1  همان، ص  7 
 1  برنامه عمل دولت در رابطه به صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان از طریق وب سایت کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان به آدرس: http://www.aihrc.org.af/home/justices قابل 
دسترس است 
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ضمیمه سوم

1. بناهای یاد گار و ماندگار حقوق  بشر در پوهنتون های افغانستان

2. موزیم ملی قربانیان جنگ در والیت بدخشان
این موزیم در سال 1388 توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دشت 

قرغ، که بعداً به نام »دشت شهدا« موسوم گردید در شهر فیض آباد مــرکز والیت 
بدخشـــان اعمار شد  سنگ تهداب موزیم در یک مراسم ویژه توسط مقام رهبری 

کمیسیون با حضور مؤثر مقام والی والیت، مقام های دولتی وغیر دولتی، علما، بازماندگان 
قربانیان، خبرنگاران، فعاالن مدنی و مردم بدخشان اساس گذاشته شد 

اشتراک کنندگان از اقدام نیک کمیسیون در ساختن موزیم ملی تقدیر نموده و آن را 
درس عبرت برای نسل های آیندۀ کشور خوانده و آن روز را به عنوان نقطۀ توقف جنگ و 

آغاز آیندۀ صلح آمیز و مبتنی بر عدالت عنوان نمودند 
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 آثار بجامانده و مراقبت از موزیم

تسبیح،  پوش عینک،  عینک،  قلم،  از:   عبارت اند  موزیم  در  موجود  نشانه های  و  آثار 
قطی نصوار، دندان های ساختگی، سکه های دوافغانیگی ) مربوط به دوران ظاهر شاه( یک 
چپلک  زنان،  موی  یادداشت،  کتابچه  خلق(،  دوران  به  افغانیگی) مربوط  پنج  و  افغانیگی 
لباس ها  بیشترین  بدخشانی  تاقین های  سال     10 تا   8 سنین  بین  پسرانه  و  دخترانه 
حاال   همین  هویداست   آن  سرخ  گل های  هنوز  موارد  بعضی  در  که  می دهند  تشکیل  را 
در حدود 500 جوره کشف در موزیم ملی موجود است که در بین آن ها می توان بوت 
آهو، چپلک، موزه های بنددار پالستیکی، کفش  روسی و ایرانی را مشاهده کرد  در میان 
کفش ها، دو جوره موزٔه بنددار هر یک با بیش از ده پینه دیده می شود و این امر حاکی از 

آن است که قربانیان از فقیرترین قشر این والیت بوده اند 
دفتر والیتی بدخشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موزیم و آثار موجود 

در آن مراقبت و محافظت می نماید 
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مراجعین و کتابچه خاطرات موزیم
موزیم ملی پای بسیاری از شهروندان را به سوی خود کشانیده است  هم اکنون روزانه به 
طور اوسط 4 تا 5 نفر به مقصد دیدار آن، از نقاط مختلف کشور به این والیت می آیند  
میزان مراجعین در حال افزایش است، و آمار ساالنۀ بازدیدکنندگان به 1800 نفر می رسد  
از اول جدی سال 1388 تا اوایل ماه میزان 1396، به تعداد 13800 نفر از این موزیم 

دیدن نموده است که از میان آن ها 5520  زن  و8280  دیگر شان مردان هستند  
در  را  شان  احساسات  و  دیدگاه ها  اخیر  در  موزیم  از  مشاهده  حین  بازدیدکنندگان، 
»کتابچه خاطرات موزیم ملی« به ثبت می رسانند و  بیشتری آن ها در دیدار از این موزیم، 
از  ابراز می کنند  مطالب زیر، نمونه ای  انزجار شان را نسبت به جنگ و ویرانی  نفرت و 

نظریات بازدیدکنندگان موزیم مندرج در کتابچه خاطرات است: 
وحیداهلل جویا: »جنگ های به وقوع پیوسته حد اقل دو پیامد را بجا گذاشته است: اول، 
علم  و  فکری  نخبه های  از  بسیاری  اینکه  دوم  ماندند   بی سواد  جوانان  از  زیادی  شمار 

آموخته گان از وطن فرار کردند «
طالب از ولسوالی بهارک: »وقتی از موزیم ملی دشت شهدا دیدن نمودم، یک بار دیگر 
جنگ و خشونت دوران گذشته به یادم آمد  می خواهم بگویم که ما از جنگ های گذشته 
باید پند بگیریم و باید به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم و در عمل به کرامت و حقوق 
انسانی باورمند باشیم  ما با آنکه گذشته ای مملو از درد و رنج داریم، اما از خداوند می 

دستاوردهای کمیسیون



ضمیمه ها 80

خواهیم که صلح و آرامش سرتاسری در کشور به وجود آید تا در آرامش و به دور از جنگ 
و وحشت زندگی نمایم «

سلطان احمدی: »این یک واقعیت است که بدون عدالت صلح تٔامین نمی شود  جنایت 
پیشه گان در طول تاریخ، شهروندان فقیر و غم دیده را آرام نگذاشتند و تاریخ این جنایت ها 
را هرگز فراموش نخواهد کرد  من از بارگاه اهلل )ج( استدعا دارم که جنگ و خونریزی را از 
وطن ما دور سازد و در این کشور صلح پایه دار و سرتاسری را عطا نماید و دیگر هیچ فامیل 
و خانواده در سوگ عزیزان شان نباشند  ما مردم به وحدت ملی و همدیگرپذیری شدیداً 
ضرورت داریم و از خداوند)ج( می خواهیم که در میان مان اتحاد و اتفاق را به وجود آورد «

3. موزیم عدالت انتقالی در هرات
موزیم عدالت انتقالی در هرات در سال 1386 ایجاد شد  نام این موزیم »راهی از میان 
تاریکی« است  موقعیت موزیم در دفتر ساحوی هرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

است  دروازۀ موزیم به روی عموم باز است و ماهانه در حدود  30 تا 40 نفر بازدیدکننده دارد 
  )2 افغانستان،  مردم  رنج  و  درد  به  اذعان    )1 از:  عبارتند  موزیم  این  تأسیس  از  هدف 
التیام بخشیدن به رنج مردم از طریق تطبیق برنامه عدالت انتقالی، 3(  افزایش احترام به حقوق 
بشر و آشتی ملی در کشور از طریق ثبت و نگارش واقعیت ها و حساب رسی به جرایم ضد بشری 

و نقض حقوق بشر در پرتو اصول اسالمی، قوانین بین المللی و ارادۀ مردم افغانستان 
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آثار موجود در موزیم
در موزیم مقادیر زیادی از مهمات مختلف النوع از جمله انواع راکت ها، بمب ها، گلوله و 
ماین های استفاده شده در سه دهه)1970-1990( گذشته، وسایل و ادوات نظامی، عکس 
از قریه ها و محالت مسکونی  ویران شده، اعدام های صحرایی، افراد کشته شده،  معلولیت 
ناشی از جنگ، دها جلد نشرات و کتاب  که در خصوص بحران سه دهه گذشته  نوشته 
شده و نیز ده ها حلقه سی دی و کست های ویدیویی که صحنه های جنگ در افغانستان را 

ثبت نموده در محفظه های منظمی نگهداری می شود 
در میان بمب ها، یکی از آن ها راکت یا بمب خوشه ای پنجصد کیلویی است که تقریبآ 
یک و نیم متر طول و یک متر قطر دارد  این بمب خوشه ای  در سال 1363 در قریه قلعه 

ریگ ولسوالی زنده جان والیت هرات مورد استفاده قرار گرفته است 
بیشتر سالح های که دراین موزیم نگهداری میشود  سالح های استفاده شده اند که 
کمیسیون مستقل حقوق بشر از مناطق مختلف  مسکونی والیت هرات جمع اوری نموده 
است   بدست آمدن این بمب ها و سالح ها  از محل مسکونی گویای این است محالت 
بشردوستانه  »حقوق  مفاد  و  می شده  بمباران  افغانی  یا  روسی  طیارات  توسط  مسکونی 

بین الملل« به ویژه »اصل تفکیک« مورد توجه قرار نمی گرفته است  
در کنار هر سالح و مهمات، یادداشتی نیز وجود دارد که نظر کارشناس اسلحه در 
بارۀ نوعیت، چگونگی کاربرد و احتمال تخمین تلفات این مهمات در آن درج شده است  
آنچه در یکی از این تصاویر و نوشته ها  آمده بدین شرح است: این بمب خوشه ای پنجصد 
کیلویی دارای ده ها بمب کوچک است که بعد از پرتاب شدن از طیاره در سطح زمین، 
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ماین ضد نفر پخش می کند  در حالی که پخش کردن ماین ضد پرسنل جنایتی برعلیه 
انسان است  عاملین پرتاب کننده این بمب نه تنها این که میخواسته یک منطقه بزرگ 
مسکونی را تخریب نمایند بلکه با پخش ماین عماًل در صدد کشتن و معلول نمودن مردم 

بوده اند  امری که حاکی از ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای متخاصم است 
در موزیم چراغ الکین و تلفن اندلی روسی به چشم می خورد  الکین وسیله ای  برای 
شکنجه نیست، اما از تلفن، دولت وقت افغانستان به عنوان وسیله شکنجه استفاده می کرده 
و لین های تلفن را به انگشت های زندانیان می بسته و با چرخاندن اندل  تلفن، برق تولید 

شده از آن برای شکنجه شدید زندانیان کار گرفته می شده است  
یک بخش دیگر این موزیم به شب نامه ها ، اعالمیه ها و بیانیه های دوره های مختلف 
اختصاص دارد   این اسناد به خوبی وضعیت آن زمان را منعکس می سازد  در این شب 
نامه ها و اعالمیه ها از مردم تقاضاهایی صورت گرفته یا مردم به اعتراض و تظاهرات دعوت 

شده اند 
در این موزیم عالوه بر آنچه که به ان اشاره شد تعدادی عکس هم به نمایش گذاشته 
طی  که  است  هرات  والیت  مسکونی  مناطق  به  مربوطه  عکسها  این  بیشتر  است   شده 
جنگهای داخلی ویران گردیده است  در عکسی، نوعی محاکمه صحرایی دیده میشود که 
افراد بدون محکمه شدن بدار آویخته شده اند  در این عکس، بدار آویخته شدگان لباس 

ملکی  و نظامی به تن دارند  
در برخی عکس های دیگر که در این موزیم قرار دارند  افرادی دیده می شوند که با 
در دست داشتن عکس هایی ازاقارب شان که از جملۀ  قربانیان اند و خواستار محاکمه 
جنایتکاران جنگی در افغانستان هستند  به عنوان مثال در یک عکس، دو طفل پال کارتی 
را حمل می کنند که در ان جملۀ »ما خواهان محاکمه قاتالن پدر خود هستیم« نوشته 

شده است  
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انچه در موزیم عدالت انتقالی در دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در والیت هرات جمع آوری شده، بخشی از شواهدی است که پرده از نقض آشکار حقوق 

بشر در کشور بر می دارد  
گفته میشود در جریان سه دهه جنگ در افغانستان بیش از دوملیون انسان جان خود 
را از دست داده اند  میلیون ها نفر دیگر نیز در حال حاضر در کشور زندگی می کنند که 
با از دست دادن قسمتی از اعضای بدن خود، بار سنگین معلولیت را  در جریان جنگ 

بدوش می کشند 
نگاشته های بازدید کنندگان در کتابچۀ خاطرات 

موزیم دارای یک کتابچه برای نگارش خاطرات بازدید کنندگان است  در ذیل برخی از 
نگاشته های بازدیدگان و بازماندگان شهدای افغانستان بازتاب داده شده است:

بی دفاع  و  مظلوم  ملت  علیه  که  است  مرگباری  سالح های  از  نمایشی  موزیم  این   «
افغانستان استعمال شده اند  موزیم در واقع، بی رحمی و جنایتکاری روس ها و مظلومیت 
ورنج کشیدن ملت افغانستان را به تصویر می کشد  برای نسل های آینده ما به عنوان سند 
زنده در خاطرات شان خواهد بود  امیدواریم خداوند این ملت مظلوم را از چنگال همه 
زورمندان و جنایتکاران دوران نجات دهد و به بیداری نسل آینده ما بیفزاید  در تکمیل و 
غنامندی این موزیم همکاری بسیار ضروری و الزم است  هر کس در این زمینه همکاری 

کند خدمت شایانی کرده است « عبدالخالق حقانی
»هیچ کس حق بخشیدن جنایتکاران جنگی را ندارد  ما امیدواریم که دولت افغانستان 
بتواند پروسه عدالت انتقالی را به پایان برساند و آن را بی نتیجه نگذارد «  نوشته شخصی 

که نخواسته نامش ذکر گردد 
»بازدید از این موزیم ما را به یاد شهدای گذشته انداخت و به ما آموخت که جنگ و 

تفنگ ساالری خوب نیست«  )بدون نام(

دستاوردهای کمیسیون



ضمیمه ها 84

ضمیمه چهارم

معرفی و متن اعالمیه جهانی حقوق بشر

الف. معرفی
اعالمیه جهانی حقوق بشر یک سند معتبر جهانی است که در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در دهم دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسید  این اعالمیه دارای یک مقدمه 
ِ  که  و 30 ماده است که در آن کلیه حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
تمام ابنای بشر مستحق آن هستند، و باید از آن برخوردار باشند، برسمیت شناخته شده 

است  
اعالمیه جهانی حقوق بشر در برگیرنده ای مجموعه اصول و ارزش های بنیادین و مشترک 
انسانی است  این اعالمیه، در واقع مظهر انسانیت  اندیشِی عصر و دست آورد ناب فرهنگ 
و تمدن بشریت پس از تجربۀ جنگ جهانی دوم را در راستای شناسایی و حفظ کرامت، 
منزلت، و حقوق و آزادی های برابر انسان ها تمثیل می کند  اعالمیه، نخستین گام اساسی 
در جهت نیل بشریت به عدالت، صلح و آزادی قلمداد گردیده و خرد و همت بشر را در امر 
اعتال، ارتقا و حمایت از کرامت انسانی و حقوق بشر فراخوانده و دولت ها را به تحقق آن 

ترغیب می کند 
اعالمیه جهانی حقوق بشر نتیجۀ مستقیم جنگ های جهانی دوم بوده و هدف از آن 
رستگاری انسان و رهایی وی از ترس و فقر؛ و کلیه بدبختی هایی مثل جنگ، خشونت و حق 
تلفی هایی ست که انسان  بر انسان در طول تاریخ تحمیل کرده است  تحقق مفاد اعالمیه 
جهانی، افراد بشر را کمک می کند تا کرامت ذاتی شان را حفظ، شخصیت انسانی خویش را 

شکوفا و فطرت کمال جویانه و سعادت خواهانه اش را تحقق بخشند  
امروزه، مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر به صورت گسترده در قانون اساسی کشورهای 
دنیا بازتاب یافته و رعایت و عدم رعایت آن به عنوان معیار سنجش رفتار دولت ها در برابر 

شهروندان در قلمرو حاکمیت اش به کار می رود  

ب. متن کامل اعالمیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که شناسایی کرامت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان 
اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد 

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است 
و روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و 

از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان باالترین آمال بشر اعالم شده است 
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین 

عالج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد 
 ازآنجا که اساساً الزم است توسعۀ روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد 
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از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد 
انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجدداً در منشور اعالم کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند 
که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند 

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و 
آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند 

 از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این 
تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعالمیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی 
برای تمام مردم و کلیه ملل اعالم می کند و افراد همه ارکان اجتماع، این اعالمیه را دایماً 
مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام به این حقوق و 
آزادی ها را توسعه بخشند و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و 
حیاتی آن ها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشد، 

تامین گردد:
ماده 1- همه افراد بشر آزاد و با کرامت و حقوق یکسان بدنیا می آیند  همۀ آن ها از موهبت 

عقل و وجدان برخورداراند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند 
 ماده 2- هرکس می تواند از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعالمیه، بدون هیچگونه 
تمایز، منجمله از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم 

یا موقعیت اجتماعی، و از نظر مالکیت یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردند  
همچنان، هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا 
سرزمینی که شخص تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت؛ خواه سرزمین مزبور 
مستقل باشد یا زیر سرپرستی، خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن 

به شرطی از شروط محدود شده باشد 
ماده 3- هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد 

 ماده 4- هیچ کس را نمی توان به بنده گی یا برده گی گرفت  بنده گی و تجارت بردگان در 
هر شکل که باشد ممنوع است 

 ماده 5- هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه، مجازات ویا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز، 
ظالمانه و مخالف کرامت  انسانی قرار داد  

ماده 6- هر کس دارای این حق است که شخصیت حقوقی او در همه جا مراعات گردد 
 ماده 7- همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی 
قانون به طور برابر استفاده کنند  هر کس حق دارد در مقابل هرگونه تبعیض که ناقض این 
اعالمیه باشد و در مقابل هرگونه عملی که چنین تبعیضی را تشویق کند، از حمایت یکسان 

قانون برخوردار گردد 
 ماده 8- هرکس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانون های 
دیگر برای او برسمیت شناخته شده است به دادگاه های ذی صالح ملی متوسل گردد تا 

حق اش استیفا شود 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر
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 ماده 9- هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود 
 ماده 10- هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران، دعوای او در یک 
دادگاه مستقل و بی طرف، عادالنه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات 

او، یا صحت هرگونه اتهام جزایی که به او متوجه باشد حکم دهد 
 ماده 11- الف( هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تا وقتی تقصیر او طی محاکمه علنی 
که در آن هر گونه تضمین ضروری برای دفاع تأمین شده باشد قانوناً به ثبوت نرسد، بیگناه 

محسوب می شود 
ب( هیچ کس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی 
که آن عمل بموجب قوانین ملی یا بین المللی در هنگام ارتکاب، جرم محسوب شده باشد  

نیز، هیچ کس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد 
 ماده 12- زندگی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت، یا مراسالت کسی نباید در 
معرض دخالت خود سرانه واقع شود  همچنین به حیثیت و حسن شهرت هیچ کس نمی توان 
حمله کرد  هرکس حق دارد در این گونه دخالت ها یا این  گونه تجاوزها، از پشتیبانی قانون 

برخوردار باشد 
 ماده 13- الف( هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا 

بخواهد اقامت گزیند 
ب( هرکس می تواند هر کشوری را که بخواهد، منجمله کشور خود را ترک کند و می تواند 

به کشور خود باز گردد 
 ماده 14- الف( هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده 

شود  نیز می تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند 
ب( در جرایم غیر سیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدف های ملل متحد باشد نمی توان 

از حق پناهندگی استفاده کرد 
 ماده 15- الف( هرکس می تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد 

ب( هیچ کس را نمی توان خود سرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت را از او 
سلب نمود 

 ماده 16- الف( زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و 
ملی و دینی ازدواج کنند، و خا نوا ده بنیاد گذارند  آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام 

انحالل آن دارای حقوق متساوی می باشند 
ب( عقد ازدواج جز با رضای کامل و آزادانۀ زوج و زوجه قانونی نیست 

ج( خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد 
 ماده 17- الف( هرکس به تنهایی یا با شراکت دیگری دارای حق مالکیت است 

ب( مالکیت هیچ کس را نمی توان بر خالف قانون از وی سلب کرد 
 ماده 18- هرکس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است  الزمۀ این حق آن است که 
هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست، یا 
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از طریق شعایر و انجام مراسم دینی، بتواند آزادانه، دین و معتقدات خود را ابراز کند 
 ماده 19- هر کس حق آزاد عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آن است که افراد در داشتن 
عقاید شان بیم نداشته و بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، در جستجو، 

دریافت و انتشار عقاید و نظریات شان به هر وسیلۀ ممکن رسانه ای مبادرت ورزد 
 ماده 20- الف(هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و اجتماعات مسالمت آمیز شرکت جوید 

ب( هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد 
 ماده 21- الف( هرکس حق دارد مستقیماً یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده 

باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید 
ب( هرکس حق دارد که در شرایط برابر، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید 

ج  ارادۀ ملت اساس قدرت حکومت است  این اراده به وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت 
می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان، با رأی مخفی یا بنا به روشی 

مشابه با آن که آزادی رأی را تأمین کند، انجام می یابد 
 ماده 22- هر کس از حیث این که عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمین اجتماعی 
برخوردار گردد، و می تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و 
امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد 

شخصیت انسانی مالزمه داشته باشد، بهره مند گردد 
 ماده 23- الف( هر کس حق کار و انتخاب آزادانۀ کار با شرایط عادالنه و رضایت بخش را 

دارد و باید در مقابل بیکاری حمایت شود 
ب( هر کس در مقابل کار مساوی، بدون هیچ گونه تبعیض دستمزد مساوی دریافت کند 

ج( هر کس در مقابل کار، حق دارد دستمزدی منصفانه و رضایت بخش دریافت کند که برای 
او و خانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و در 

صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل تأمین اجتماعی استفاده نماید 
د( هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود، با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو 

سندیکایی شود 
 ماده 24- هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد، منجمله حق دارد ساعات 

کارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند 
 ماده 25- الف( هر کس حق دارد از سطح یک زندگِی برخوردار باشد که سالمت و رفاه 
او و خانواده  اش، منجمله خوراک، لباس، مسکن و رسیدگی های طبی آنان را تأمین کند  
درماندگی،  بیماری،  بیکاری،  هنگام  در  اجتماعی  ضروری  خدمات  از  دارد  حق  همچنین 
بیوه گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او وسایل معاش 

وی مختل گردد، استفاده کند 
ب( مادر بودن و فرزند بودن، استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند  هر 
کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی، از حمایت اجتماعی برابر برخوردار 

می گردد 
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 ماده 26- الف( هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند  تعلیم و تربیت باید دست 
کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد  تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه 
ممکن باشد  دسترسی به تعلیمات عالی باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان 

پذیر باشد 
ب(هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر 
و آزادی های اساسی باشد  تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت ودوستی بین همه 
ملت ها و همه گروه ها از هر نژاد یا هر دین، همچنین گسترش فعالیت های ملل متحد را 

برای حفظ صلح تسهیل کند 
ج( پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند 

 ماده 27- الف( هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از 
اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد 

ب( هر کس حق دارد از منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه دست آورد علمی، ادبی یا 
هنری که بوجود آورده است، برخوردار شود 

 ماده 28- هرکس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نظمی 
حکمفرما شود که حقوق و آزادی هایی که در این اعالمیه اعالم شده است در آن سطح به 

نتیجه کامل برسد 
کامل  و  آزاد  رشد  اجتماع  آن  در  فقط  که  اجتماعی  به  نسبت  هرکس  الف(   ماده 29- 

شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهده دارد 
ب( هرکس در اجرای حقوق و در مقام برخورداری از آزادی های خویش، تنها از محدودیت هایی 
پیروی می کند که قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادی های 
دیگران، برای تحقق بخشیدن به مقتضیات اخالقی و نظام اجتماعی و رفاه عمومی، در یک 

جامعه دموکراتیک وضع شده باشد 
ج( در هیچ حال نمی توان حقوق و آزادی های مزبور را به نحوی بکاربُرد که با هدف ها و اصول 

ملل متحد منافی باشد 
 ماده 30- هیچ یک از مقررات اعالمیه حاضر را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که برای 
دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند یا 
کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادی های مذکور در این اعالمیه 

باشد 
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