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ی طرح قانون بازنگرجلسه مشورتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نهاد های جامعه مدنی به منظور 

 اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات 

ک نهاد های جامعه به اشترا 3/5/1396و  1/5/1396تاریخ های در جلسات که به طرح قانون اجتماعات، اعتصاب و تظاهرات بازنگری 

کابینه  14/4/1396مورخ  5ل حقوق بشر افغانستان دایر گردید که البته این جلسات در مطابقت با مصوبه شماره مستق در کمیسیونمدنی 

کمیته محترم قوانین کابینه که تصمیم بر آن شده بود تا  22/3/1396در این جلسات با توجه به نتیجه جلسه مورخ  ج. ا. ا نیز قرار داشته و

ات، اعتصابات و تظاهرات بر مبنی سیستم اطالع قبلی تنظیم و اجازه قبلی از آن حذف گردد. اما در طرح اصل استفاده از حق اجتماع

در  29در ماده  4و  3، 2و فقره های  20ماده  2ارسالی به کابینه ج. ا. ا نه تنها تمام موارد مربوط به اجازه قبلی حذف نگردیده بلکه فقره 

 ت که توجه آن مقام محترم را در این خصوص با توجه به تصمیم کمیته محترم قوانین خواهانیم. مورد اجازه قبلی نیز اضافه شده اس

در بازنگری طرح یاد شده با توجه به مطابقت آن با قانون اساسی کشور، کنوانسیون های حقوق بشری که افغانستان به رعایت آن با توجه 

، حکومت داری خوب، دست آورد های مردم افغانستان و با درک مسایل قانوناساسی، متعهد است، اصل حاکمیت  به ماده هفتم قانون

پیشنهاداتی که در غنامندی طرح یاد شده اهمیت به سزای دارد از جانب تمامی اشتراک کنندگان نظریات نظریات و امنیتی کشور، 

ردد. رح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات گتوحیدی ارایه گردید تا این نظریات و پیشنهادات قبل از جلسه محترم کابینه شامل ط

البته این نظریات و پیشنهادات شامل حذف برخی از فقره ها، ماده ها ویا تصحیح یا حذف برخی از کلمات یا اصطالحات از طرح قانون 

 می باشد. در که در ذیل آمده است، اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات 

 طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهراتمواد برخی تصحیح، ازدیاد و حذف 

 طرز برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن برای مقاصد جایز و صلح آمیز.  بیان می دارد؛ 2ماده  1فقره 

 1ره که در فقو صلح آمیزز آنجا که هدف این طرح طرز برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن می باشد لذا لفظ مقاصد جایز ا

 آمده است زاید بوده و باید حذف گردد.  2ماده 

 تعیین حدود و مکلفیت های سازماندهندگان و اشتراک کنندگان در اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن. بیان می دارد؛  2ماده  4فقره 

لیل آن اینکه و دگردد تقسیم  دیگر به دو فقرهاین فقره است تعیین حدود و مکلفیت ها را بحث می کند بهتر  2ماده  4از آنجا که فقره 

هدف از  مسوولین مندرج این فقره مسوولین امینتی است بناء هرگاه در دو فقره تقسیم نگردد برداشت های دو گانه صورت گرفته و 

 و برخی هم مسوولین برگزار کنندگان. برخی مسوولین مندرج این فقره را مسوولین امنینی برداشت نموده 

امتناع دسته جمعی کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی از اجرای کار و امتناع از خوردن غذا جهت  تصاب:اع بیان می دارد؛ 3ماده  2ه فقر

 بر آورده شدن هدف معین که به آن توصل می ورزد. 

ور از اعتصاب محدود به کارکنان دولتی و غیر دولتی شده نمی تواند و از جانب دیگر اعتصاب تنها امتناع از کار ویا از خوردن ز آنجا منظا

 گردد. یا تعریف جامعی ارایه غذا نبوده بناء این فقره باید حذف 
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ز، منظم و علنی در مسیر معین است به منظور : اجتماع و راهپیمایی اشخاص به صورت مسالمت آمیهمظاهر بیان می دارد؛ 3ماده  3فقره 

 تبارز احساسات یا مطرح ساختن خواسته های مشخص یا معین شان. 

 حذف گردد. 3ماده  3کلمه مسیر معین مندرج فقره 

مطالبه  نمقاصد جایز وصلح آمیز: خواسته های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و صنفی که قانو بیان میدارد؛ 3ماده  5فقره 

 آن را مجاز دانسته است. 

قانون اساسی  در مغایرت بابه این متن تصحیح گردد. )خواسته های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و صنفی که  3ماده  5فقره 

 نباشد، مجاز دانسته می شود. 

اقدامات عاجل: اتخاذ تدابیر الزم امنیتی است شامل متوقف ساختن یا متفرق ساختن اشتراک کنندگان،  بیان می دارد؛ 3ماده  9فقره 

 اجماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن، تخلیه محل، اعالم ختم اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن و گرفتاری اخالل کنندگان.

 ابتدای جمله اضافه گردد و اتخاذ تدابیر امنیتی الزم و لفظ گرفتاری به این متن تصحیح گردد. در صورت بروز خشونت در 3ماده  9فقره 

 از متن حذف گردد. 

بیان میدارد: موانع تخنیکی ایجاد سد راه به منظور جلوگیری از بی نظمی است به نحوی که مسوولین امنیتی آن را ضروری  3ماده  10فقره 

 تشخیص نمایند.

 کی باید حذف گردد اصطالح موانع تخنی 3ماده  10فقره از 

بیان می دارد توقف یا حرکت در مسیر یا مکان اجتماع، اعتصاب، مظاهره وتحصن که توسط سازماندهندگان با  8ماده  1فقره  4بند 

 هماهنگی مسوولین امنیتی تعیین میگردد. 

 لفظ هماهنگی با مسوولین امنیتی باید حذف گردد.  8ماده  1فقره  4 بنداز 

که بیان میدارد ارایه تعهد از طرف سازماندهندگان مبنی بر عدم حمل سالح، وسایل ضاربه و جارحه و عدم اخالل  8ماده  1فقره  3بند 

 نظم وامن عامه و دامن زدن تفرقه ها، تبلیغ نفرت، تبعیض، خشونت و جنگ. 

و عدم اخالل نظم اربه و جارحه( و موارد چون ارایه تعهد ضعدم حمل سالح و وسایل ) ه دیتصحیح گردبه این متن  8ماده  1فقره  3بند 

 تبلیغ نفرت، تبعیض، خشونت و جنگ حذف گردد.  وامن عامه و دامن زدن تفرقه ها،

، شعار ها، و ذکر اسامی سخنرانان و سازماندهندگان با موضوع سخنرانی آنها با که بیان می دارد ارایه کاپی قطعنامه 8ماده  1فقره  8بند 

 لیس. پو

 باید حذف گردد.  8ماده  1فقره  8بناء این بند ممکن نیست ارایه اسناد مندرج این بند در عمل چون 
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 .بیان می دارد که مساعد بودن شرایط امنیتی غرض برگزار نمودن اجتماع، مظاهره و تحصن 8ماده  1فقره  10بند 

 ردم می گردداهرات مسالمت آمیز مکه این بند تفسیر بردار است و به بهانه اینکه شرایط امنیتی مساعد نیست مانع برگزاری تظ از آنجا

 باید حذف شود. 

ید، بیان می دارد هرگاه موضوع اجتماع، اعتصاب، مظاهره قطعنامه شعار ها، سخنرانی مسوولین و رهبران تغییر نما 8ماده  2فقره 

 سرع وقت موضوع را به قومندانی امنیه والیت یا ولسوالی مربوط اطالع دهند. دگان ملکف اند به اسازماندهن

 این فقره نیز حذف گردد. بناء دارد  8ماده  1فقره  8که ارتباط با موضوع بند  8ماده  2فقره 

 ور. شعایر دینی و مذهبی، ملی، تاریخی و فرهنگی کش بیان می دارد رعایت احکام قانون اساسی افغانستان، سایر قوانین، 9ماده  1فقره  2بند 

 جمله شعایر دینی، مذهبی، ملی، تاریخی و فرهنگی حذف گردد.  9ماده  1فقره  2بند از 

 و رعایت نظم و امن عامه.  بیان میدارد احترام به حقوق و آزادی های فردی اشخاص، استقالل، وحدت ملی 9ماده  1فقره  3بند 

طالحات چون استقالل، وحدت ملی و رعایت نظم و امن عامه تعریف نشده و مفهوم خیلی وسیع دارند ماده اص 1فقره  3 از آنجا که بند

 و از اینکه این بند خیلی تفسیر بردار است باید حذف گردد. 

 بیان می دارد اجتناب از تهمت، افتراء شایعه پراگنی و نقض آزادی های مشروع دیگران.  9ماده  1فقره  5بند 

 از بند فوق کلمه شایعه پراگنی حذف گردد. 

بیان می دارد که سازمان دهندگان اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن مکلف اند قبل از تشکیل برگزاری اجتماع، اعتصاب،  9ماده  3فقره 

مظاهره یا تحصن معرفی نمایند. در این فقره سه عضو  عضو را به حیث مسوولین اجتماع، اعتصاب، 3هییت متشکل از مظاهره یا تحصن 

  تقلیل یابد.به یک عضو، 

مسوول اعمال غیر قانونی می باشند. از آنجا که جرم عمل شخصی است و هیچ  9ماده  3بیان می دارد که هییت مندرج فقره  9ماده  4فقره 

 حذف گردد. قانون اساسی بوده و باید  26ماده در مغایرت با تواند مسوول اعمال دیگران باشد لذا این موضوع شخص نمی 

 بیان می دارد که تالش برای ایجاد و تشدید هرنوع اختالف و تبعیض میان اتباع.  10ماده  1فقره  1بند 

 به عوض تالش کلمه تبلیغ جاگزین گردد.  فوق الذکر بند در

بیان می دارد توزیع پول، مواد غذایی و مواد پخته ویا پیشنهاد آن غرض شرکت در برگزاری اجتماع، اعتصاب،  10ماده  1فقره  2بند 

 مظاهره یا تحصن. 

 گردد.  حذفبند فوق الذکر به دلیل اینکه مواد غذایی در صورت که اجتماع، اعتصاب ویا مظاهره دوام کند، توزیع می گردد و باید 

 روز. این بند باید حذف گردد.  3بیان می دارد که تحصن بیشتر از مدت  10ماده  1فقره  7بند 
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 مداخله سیاسی اشخاص با نفوذ.  بیان می دارد 10ماده  1فقره  8د بن

ند باید این ب از آنجا که موضوع برگزاری اجتماع، اعتصاب و مظاهره سیاسی است و این بند مداخله اشخاص سیاسی را منع می نماید لذا

 حذف گردد. 

 بیان میدارد اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن در محالت ذیل بر گزار شده نمی تواند.  11ماده  1فقره 

 متری تاسیسات نظامی. 500در 

 متری ذخایر مواد منفلقه و محترقه. 500در 

 مکاتب، موسسات تحصیالت عالی و ادارات دولتی.، کودکستان ها، شیرخوارگاه ها، اماکن متبرکه، متری شفاخانه ها  200در 

 باید حذف گردد.  11ماده  1فقره  اندازه گیری و مساحت از

 بیان می دارد که در جاده های عمومی که به صورت کل مانع عبور و سایط نقلیه گردد.  11ماده  1فقره  7بند 

 حذف گردد. 11ماده  1فقره  7جاده ها به صورت کل مانع عبور وسایط می گردد بناء بند  ،از آنجا که طبیعا در برگزاری چنین موارد

که بیان می دارد پولیس می تواند در شرایط خاص مسیر راه پیمایی و ساحه برگزاری اجتماع و مظاهره را تعیین نماید.   14ماده  1فقره 

 حذف گردد.  هم می سازد بایدتفاده پولیس را فرااین فقره به دلیل اینکه زمینه سوء اس

برداشته می شود و لفظ موانع  3بیان می دارد متوقف ساختن توسط موانع تخنیکی از آنجا اصطالح موانع تخنیکی از ماده  16ماده  4فقره 

 تخنیکی خیلی عام است لذا این فقره نیز حذف گردد.

 ین فقره زمینه سوء استفاده است لذا حذف گردد. بیان می دارد برداشتن خیمه تحصن. از آنجا که ا 16ماده  5فقره 

وسایل و تجهیزات ضد شورش در متوقف و متفرق ساختن اجتماع، اعتصاب،  ارد هرگاه استعمال موانع تخنیکی،بیان می د 17ماده  2فقره 

 مظاهره یا تحصن موثر واقع نشود پولیس به تطبیق احکام قانون نافذه پولیس متوصل شده می تواند.

آنجا که قانون پولیس رابطه پولیس با مظنونین را تنظیم می نماید و در این قانون به پولیس صالحیت فیر نیز داده شده است بناء بحث از 

 ردد. بناء این فقره حذف گ و نباید به قانون پولیس توصل صورت گیرد. اجتماع، تظاهرات و اعتصاب دادخواهی برای احقاق حق است

ن می دارد هرگاه تشخیص شود که محل تجمع اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن بنابه دالیل امنیتی مصوون نبوده و بیا 18ماده  1فقره 

 مایند. حل را به صورت عاجل ترک نایجاب تخلیه را نماید سازماندهندگان و اشتراک کنندگان مکلف اند بعد از صدور ابالغیه پولیس م

ه صورت له ویا والی بوزیر داخ تشخیص ترک محل بنابه هدایت مقامات چوناز آنجا که ممکن به این بهانه برگزاری مختل گردد بناء 

 ضروری میباشد جالفظ به تشخیص وزیر داخله یا والی در این  کتبی باشد. بنابرین
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با وجود داشتن اجازه نامه، اجازه برگزاری اجتماع، اعتصاب، بادرنظرداشت وضع امنیتی  پولیس میتواند بیان میدارد 20فقره دوم ماده

 مظاهره و تحصن را ندهد. 

کمیته محترم قوانین کابینه که تصمیم بر آن شده بود تا اصل استفاده از حق اجتماعات، اعتصابات  22/3/1396با توجه به نتیجه جلسه مورخ 

که در آن الفاظ چون اجازه نامه و اجازه  20ماده  2بلی از آن حذف گردد. بناء فقره و تظاهرات بر مبنی سیستم اطالع قبلی تنظیم و اجازه ق

 حذف گردد. برگزاری آمده است باید 

بیان می دارد اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن بر مبنی قوم، مذهب، سمت، تبلیغ جنگ و اعمال که منجر به تضعیف  21ماده  1فقره 

 اقتصاد ملی یا از بین رفتن دارایی های عامه گردد یا نظم عمومی به صورت کل مختل شود مجاز نمی باشد. 

اعتصاب، مظاهره و تحصن بر مبنی قوم و سمت و زبان صورت می گیرد و ممکن اقلیت برگزاری اجتماع، در بسیاری موارد که از آنجا 

ین ا اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن را برگزار نماید لذا لفظ بر مبنی قوم، سمت و زبان از سیاست های دولت شکایت داشته وها از 

 فقره حذف شود. 

بیان می دارد. اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن به هدف جانب داری از گروه، حزب ویا دولت خارجی که در مخالفت  21ماده  3فقره 

با دولت ج. ا. ا باشد ویا از طرف آن تحریک و سازماندهی گردیده باشد جواز ندارد. اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن به هدف ابراز 

 ی است. همدردی و هم بستگی از این امر مستثن

گروه یا حزب که در مخالفت با دولت باشد برگزار می گردد طرف از آنجا که اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن در بسیاری موارد از 

 بناء به هدف از جانب داری از گروه، حزب از متن این فقره برداشته شود. 

تحصن را سازماندهی، کنترول و تنظیم می نمایند در صورت که بیان می دارد اشخاصی که اجتماع، اعتصاب، مظاهره و  25ماده  1فقره 

رفتار مخالف قانون و نظم عامه را انجام دهند ویا دستور توسل به خشونت را صادر و اشتراک کنندگان به خشونت توسل  ورزند پولیس 

دهندگان، کنترولران، تنظیم کنندگان و مکلف است موضوع را به آنها ابالغ و اخطار داده و در صورت ادامه خشونت مسوولین، سازمان

 اشتراک کنندگان مطابق احکام قانون گرفتار و مورد تعقیب عدلی قرار گیرند. 

مطابق قانون با آن برخورد گردد، اضافه  کلمه گرفتاری حذف گردد و به عوض آن شخص اخالل کننده شناسایی و 25ماده  1از فقره 

 شود. 

 بیان می دارد مبادرت به پخش شایعات که سبب وحشت در اجتماع گردد.  26ماده  2فقره  2بند 

 حذف گردد.  26ماده  2فقره  2از آنجا که شایعات در قوانین نافذه کشور تعریف و جرم انگاری نشده است لذا بند 

بزرگان با نظرداشت نظم وامن عامه تحت شرایط مندرج  گداشت از مراسم مذهبی و سالروزبیان می دارد اجتماع به منظور بزر 27ماده 

 احکام این قانون مجاز می باشد. 
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قانون اساسی تنظیم گردیده است و برگزاری مراسم  36قانون اساسی نیست و این طرح بر مبنی ماده  36از آنجا که این ماده موضوع ماده 

ن اساسی و سایر اسناد بین المللی تضمین نموده است لذا این ماده به مذهبی نوعی از آزادی مذهب است و عدم دخالت در آن را قانو

 صورت کل حذف گردد. 

پولیس قوماندانی های امنیه مرکز، والیات و ولسوالی ها ملکف اند به منظور تنظیم برگزاری اجتماع، اعتصاب، بیان می دارد  29ماده  2فقره 

مظاهره و تحصن در صورت ارایه اطالع کتبی و عدم موجودیت اسباب اخالل نظم وامن عامه و مساعد بودن وضع امنیتی مطابق احکام 

 ساعت صادر نماید.  24 این قانون اجازه برگزاری آن را در خالل مدت

از آنجا اجازه صدور برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن از طرف پولیس صادر نمی گردد و سیستم تنظیم شده در این طرح بر 

ستفاده اکمیته محترم قوانین کابینه که تصمیم بر آن شده بود تا اصل  22/3/1396جلسه مورخ در  منبی اطالع قبلی است نه اجازه قبلی که

حذف  29ماده  2از حق اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات بر مبنی سیستم اطالع قبلی تنظیم و اجازه قبلی از آن حذف گردد. بنابرین فقره 

 گردد.

بیان می دارد هرگاه مراجع کشفی و امنیتی اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن را باعث اخالل نظم و امن عامه تشخیص  20ماده  3فقره 

 این ماده را با دالیل موجه رد نماید.  2مایند قومندانی امنیه مربوطه می تواند اطالع مندرج فقره ن

اطالع دهی به منظور برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن به معنی آن نیست که پولیس آن را رد یا قبول نماید بلکه به منظور 

قره برگزار کنندگان اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن از قبل آمادگی داشته باشد. بناء فتدابیر امنیتی است که پولیس برای تامین امنیت 

 حذف گردد.  29ماده  3

 با احترام

 جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستاننهادهای 

 کابل، افغانستان

 3/5/1396شنبه مورخ  سه


