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یکی از حقوق اساسی بشــر، حق فرهنگی است. برای شناسایی این حق هرچند تالش هایی از سوی 
سازمان ملل متحد و نهاد های بین المللی و حقوق بشری و نیز اندیشه ورزان جهان صورت گرفته است، ولی 
هنوز که هنوز است این موضوع به عنوان یک حق بشری در مهجوریت بسر برده و اهمیت و کاربرد موثر 

آن درک نشده است. 
حال آن که از میان حقوق مختلف بشری، این تأمین حقوق فرهنگی است که به زندگی و فعالیت های 
گوناگون بشری معیار و ارزش و معقولیت می بخشد. برای زدودن ابهام در تعریف فرهنگ به اختصار می توان 
گفت که فرهنگ در یک مفهوم عام، عبارت از اندیشه یا احساسی است که درقالب یا صورت های مختلف 
توســط کاالی فرهنگی )کتاب، فیلم، تیاتر، موسیقی، رسانه و...(عرضه می شود؛ و به مجموعه فعالیت ها و 
اقداماتی که منجر به تولید کاالی فرهنگی شود )کار و فعالیت یک نویسنده، خبرنگار، چاپخانه، فیلم ساز، 

آهنگ ساز، و...( فعالیت فرهنگی می گویند.
کاربرد اصطالح »حقوق فرهنگی« برای نخستین بار در گفتگوهای تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر 
مصوب 10 دســامبر 1948 مورد بحث قرارگرفت. در گام های بعدی در زمینه توسعۀ »حقوق فرهنگی«، 
در 16 دسامبر 1966، »میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی« به تصویب رسید که افزون بر تبیین 
نسبی این حقوق، سازوکارهای الزم برای اعمال حقوق فرهنگی از سوی دولت ها درچارچوب تعهد به میثاق 

یادشده الزامی گردید. 
اهمیت »حقوق فرهنگی« در این است که این حقوق یکی ازحقوق مبنایی پذیرفته شده درحقوق بشری 
جهانی اســت. حقوق فرهنگی در واقع زمینه ساز عینیت بخشیدن به رعایت و احترام گذاردن به کرامت 
وهویت های گوناگون انسانی درگستره جهانی و ملی است. به تعبیر دقیق تر »حقوق فرهنگی« تسهیل کننده 
پذیرش تنوع فرهنگ ها وهویت  افراد، تکثرگرایی، تســاهل و مدارای افراد می باشد، که این موضوع ارتباط 

تنگاتنگ با تأمین »حقوق سیاسی-مدنی«) نسل اول( و »حقوق همبستگی« )نسل سوم( دارد. 
در همین راستا گام مهم دیگری که برداشته شد، پیش نهاد روز جهانی کتاب و حق مؤلف از سوی اتحادیه 
بین المللی ناشران، دولت اسپانیا و فدراسیون روسیه به بیست وهشتمین اجالس کنفرانس عمومی یونسکو 
در سال 1995 )1374( و تصویب آن از سوی سازمان یونسکو می باشد. هدف اساسی از اختصاص چنین 
روزی، تجلیل جهانی از کتاب و مؤلفین، تشویق همگان و به خصوص جوانان برای کشف لذت خواندن، تقدیر 
و حمایت از کسانی که در رشد و اعتالی فرهنگی و اجتماعی جامعه بشری نقش و سهم بسزایی داشته و 
د ارند، توسعه صنعت نشر، ترویج جریان آزاد کتاب و تضمین دسترسی عموم به آن و باالخره جلب توجه 
سازمان ها، انجمن ها، نهادهای دولتی و خصوصی به این آسان ترین و ارزنده ترین روش کسب دانش، بیان 
احساس و اندیشه و قدیمی ترین وسیله ارتباط معنوی و کلید توسعه آموزش پایه، مبارزه با فقر و توسعه 

فراگیر حقوق بشری است.
دولت افغانستان به مثابه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، رعایت میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی 
و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رسما پذیرفته و بدان متعهد گردیده است. هم چنین قانون اساسی کشور نیز 
دولت را مکلف کرده است تا برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر برنامه های موثری را روی دست گیرد. 
از حقوق مؤلفین، محققین، مخترعین و.... در چارچوب احکام قانونی و ساختارهای منبعث از آن، حمایت 
و ضمانت کند. خوش بختانه در این راســتا یکی از اقدام های خوبی که برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی و 
سامان دادن به وضعیت نشر کتاب صورت گرفته است تصویب و نشر »قانون حمایت از حقوق مؤلف، مصنف، 
هنرمند و محقق« است. اما با توجه به چالش های عمده ای که فرا راه تطبیق قانون و نهادینه شدن فرهنگ 
قانونمداری و ترویج فرهنگ نشر کتاب در کشور وجود دارد، به باور آگاهان این عرصه، وجود چنین قانونی 
برای حمایت از فعالیت های موجود در زمینه چاپ و نشر، کافی نمی باشد. چنانچه در حال حاضر شمار زیادی 
از کسانی که دست اندرکار چاپ و نشر کتاب هستند، به گونه غیرقانونی دست به چاپ و انتشار کتاب های 
مختلف زده و با کیفیت نازل به بازارهای داخلی کشور عرضه می کنند. این امر حتی شامل انتشار کتاب های 

درسی مدارس دولتی هم می شود.
بنابراین حکومت و وزارت اطالعات و فرهنگ و دیگرنهادهای ذی ربط مســئولیت دارند که در زمینه 
حفاظت و ایجاد مصئونیت عرصه فرهنگی کشور به مثابه یکی از حقوق پایه ای بشری و نیز اعتال و رشد 
فرهنگ کتاب خوانی و سامان دادن به عرصه تولید و نشر کتاب و دیگر آثار فرهنگی و هنری گام های جدی  

و موثرتری بردارند. 

مدیر مسئول

حق فرهنگی بشری: 
نشر کتاب و کتاب خوانی
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د برش یو اسايس حق، فرهنګي حق دی. د دې حق د پېژندلو لپاره که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان، بني 

املليل او حقوق برشي بنسټونو او هم د نړۍ د متفکرينو له خوا هڅې شوې دي، خو ال اوس هم دا موضوع له 

ياده ويستل شوې او اهميت او اغېزناک استعامل يې نه دی درک شوی.

حــال دا چــې د بېالبېلو برشي حقونو څخــه، دا د فرهنګي حقونو تامني دی چــې ژوند او بېالبېلو برشي 

فعاليتونو ته معيار، ارزښــت او معقوليت وربښــي. د فرهنګ په تعريف کې د ابهام د له منځه وړلو لپاره په لنډه 

ويلی شو چې په يو عام مفهوم کې فرهنګ له هغې مفکورې او احساس څخه عبارت دی چې په بېالبېلو قالبونو 

او بڼو د فرهنګي توکو له الرې )کتاب، فلم، تياتر، موســيقي، رســنې او ...( وړاندې کيږي؛ او د هغو فعاليتونو 

او اقداماتــو ټولګــې ته فرهنګي فعاليت ويل کيږي چې د فرهنګي توکو په توليد متاميږي، لکه )د يو ليکوال، 

خربيال، چاپ خونې، فلم جوړوونکي، سندرغاړي او ... کال او فعاليت(.

 )فرهنګي حقونه( اصطالح کارول د لومړي ځل لپاره د برش حقونو د نړيوالې اعالميې، چې د ۱۹۴۸ کال 

په لســم ډسامرب تصويب شوې، د تدوين په بحثونو کې و کارول شوه او بحث پرې وشو. د )فرهنګي حقونو( د 

پراختيا په برخه کې په ورپسې ګامونو کې، د ۱۹۶۶ کال د ډسامرب پر ۱۶مه )د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي 

حقونو ميثاق( کې دغه حق تصويیب شــو، چې د دې حقونو د نســبي تبيني رسبېره، د ياد ميثاق د ژمنتيا په 

چوکاټ کې د دولتونو له خوا د فرهنګي حقونو د اعامل لپاره الزمې الرې چارې الزامي شوې.

د )فرهنګي حقونو( اهميت په دې کې دی چې دا حقونه په نړيوالو برش حقونو کې منل شــوي او بنسټي 

حقونه دي. فرهنګي حقونه په واقعيت کې په نړيوال او ميل قلمرو کې د بېالبېلو انســاين هويتونو درناوي او 

رعايت ته د عينيت ورکولو لپاره زمينه ساز دي. په دقيق تعبري رسه )فرهنګي حقوق( د فرهنګونو او د افرادو د 

هويت د تنوع، تکرثګرايۍ، د افرادو تساهل او زغم د منلو تسهيلوونکي دي، چې دا موضوع )د سيايس-مدين 

حقونو( لومړی نسل، او )د پيوستون د حقوقو( درېيم نسل، له تامني رسه نږدې اړيکه لري.

په دې الره کې چې بل مهم قدم پورته شــوی، د خپروونکو د بني املليل اتحاديې، د هســپانيې دولت او 

د روسيې فدراسيون له خوا په ۱۹۹۵ )۱۳۷۴( کال کې د يونسکو د عمومي کنفرانس په شپږويشتمه ناسته 

کې د کتاب او د مؤلف د حق د نړيوالې ورځې وړانديز او د يونسکو سازمان له خوا د هغې تصويب دی. د دې 

ورځې د ځانګړي کولو بنسټي موخه د کتاب او ليکوالو نړيواله ملانځنه، د مطالعې د خوند د کشفولو لپاره د 

ټولو، په ځانګړي ډول د ځوانان تشويق، د هغو کسانو درناوی او مالتړ چې د برشي ټولنې په فرهنګي ودې او 

لوړوايل کې يې مهم رول درلودلی او لري يې، د خپراوي د صنعت پراختيا، د کتاب د آزاد بهري ترويج او د ټولو 

د الرسيس تضمني او باالخره د پوهې د ترالســه کولو دې آســانې او ارزښتمنې الرې، د احساس او فکر د بيان 

او د معنوي اړيکې تر ټولو پخوانۍ وسلې او د بنسټي زده کړې د پراختيا دې کيلۍ  ته د دولتي او خصويص 

سازمانونو، ټولنو او بنسټونو پام اړول، له فقر رسه مبارزه او د برش حقونو پراخه پراختيا ده.

د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د يو غړي په توګه، د بني املليل ميثاقونو او کنوانسيونونو او د برش حقونو 

د نړيوالې اعالميې رعايت رساًم منلی او ورته ژمن شوی دی. همدا راز د هیواد اسايس قانون هم دولت مکلف 

کړی دی چې د علم، فرهنګ، ادب او هرن د پرمختګ لپاره اغېزناک پروګرامونه تر الس الندې ونييس. د قانون 

د حکومونو او له هغې څخه د را  وتليو جوړښــتونو په چوکاټ کې د ليکوالو، څېړونکو، مخرتعانو او... مالتړ او 

ضامنت وکړي. له ښــه مرغه په دې برخه کې يو ښــه اقدام چې د کتاب لوستنې فرهنګ د ترويج او د کتاب د 

خپراوي وضعيت ښه کولو لپاره شوی )د مؤلف، مصنف، هرنمند او څيړونکي د مالتړ قانون( تصويب او خپرېدل 

دي. خــو هغــو لويو ننګونو ته په پام رسه، چې د قانون د تطبيق او د قانومندارۍ د فرهنګ د بنســټي کولو او 

پــه هيــواد کې د کتاب د خپراوي د فرهنګ په مخ کې پرتــې دي، د دې برخې د کارپوهانو په باور، د چاپ او 

خپراوي په برخه کې د شته فعالیتونو د مالتړ لپاره د دا ډول قانون موجوديت کايف نه دی. لکه څنګه چې دا 

مهال هغه ډېری کسان چې د کتاب په چاپ او خپراوي بوخت دي، په غريقانوين توګه يې بېالبېل کتابونه چاپ 

کړي دي او په کم قيمت يې د هيواد په بازارونو کې پلوري. دا چاره حتی د دولتي ښوونځيو د دريس کتابونو 

خپراوی هم رانغاړي.

پر همدې بنسټ حکومت او د اطالعات و فرهنګ وزارت او نور اړوند بنسټونه مسئوليت لري چې د هيواد د 

فرهنګي برخې د ساتنې او د مصونيت د رامنځته کولو په برخه کې د يو بنسټي برشي حق په توګه او د کتاب 

لوستنې د فرهنګ د لوړاوي او ودې لپاره او د کتاب او نورو فرهنګي او هرني آثارو د توليد او خپراوي په برخه 

کې جدي او اغېزناک ګامونه پورته کړي. 

مسئول مدیر 

فرهنګي برشي حق: 

کتاب خپرونه او کتاب لوستنه
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د می لومړۍ، د ثور ۱۱مه د کارګر نړيواله 

ورځ ده، د دې ورځې مخينه د ۱۸۸۶ ميالدي 

کال می مياشــتې ته ورګرځي، چې د امريکا 

په شــيکاګو ښــار کې کارګرو الريون وکړ او د 

کار د ســاعتونو د کموايل او د کار د رشايطو د 

ښه کولو غوښتنه يې کوله، الريون د پوليسو له 

سخت غربګون رسه مخ شــو، ډېر کارګر ووژل 

شــول او ډېــر يې زنــدان ته واچول شــول، له 

هغې پېښې ډېر وروسته د امريکايي کارګرانو د 

کنګرې په غوښتنه د می لومړۍ نيټه د کارګر 

د نړيوالې ورځې په توګه ومنل شوه.

دا ورځ پــه افغانســتان کې هــم په دولتي 

کــچ د غونــډو او وړو پروګرامونــو او يــا هــم د 

مطبوعايت کنفرانسونو په جوړولو رسه ملانځل 

کيږي، خو لکه څنګه چې په افغانســتان کې 

د کار فرصتونه کم دي، لويې فابريکې نشــته 

او د کارګرو شمېر هم د نورو هيوادونو په پرتله 

کم دی، ځکه خو د کارګرو لويې اتحاديې هم 

نشته او د بې شمېره بې کاره ځوانانو غږ پورته 

کولو ځای هم ورک دی.

د کار او ټولنيزو چارو وزارت معلومات ښيي 

په کار پسې 

اللهانده
نرصت الهام

چې دوه ميليونه د کار په رشايطو برابر افغانان 

لــه بې کارۍ رسه مــخ دي، دا هغه خلک دي 

چــې کار يــې زده دی او د کار تــوان او عالقه 

هم لري.

د اقتصاد وزارت د ورکړل شــويو شمېرو له 

مخې دا مهال په هيواد کې ۱۵ ميليونه خلک 

د کار په رشايطو برابر دي چې نهه ميليونه يې 

يــا هيڅ کار نــه لري او يا هــم داميي بوختيا، 

په دوی کــې ډېری هغه کارګــر دي چې ورځ 

مــزدوري کوي، دوی تل د کار له نشــتوايل او 

کمــوايل رس ټکوي او ډېری يــې وايي چې په 

اونــۍ کې یواځې دوه يــا درې ورځې کار ورته 

پيــدا کيــږي، د دې تــر څنګ په هيــواد کې 

له دوه ميليونو زیات ماشــومان هم پر ســختو 

کارونو بوخت دي او اړ دي چې د ښوونځي پر 

ځای کار ته مخه کړي.

هغه کارګران چې مسلکي او حرفه يي زده 

کړې لري او پــه کار بوخت دي هغوی هم تل 

د کار له ناوړو رشايطــو، د کاري مصئونيت له 

نشتوايل او مزد له کموايل شکايت کوي.

د کارګــرو د اتحاديې په وينــا، د رغتيايي 

دلته هره ورځ راځو چې 

که چا ته کاريګر پکار وي، 

خو دلته په ژمي کې هيڅ 

کار نه وي او دا اوس چې 

وخت يې دی هم د کار 

مزه نشته، په اونۍ کې 

يوه ورځ دوه ورځې که 

کار پيدا يش نور ډېری 

کاريګر چې دلته وينې 

ټوله ورځ کار نه يش پيدا 

کولی، دلته هره ورځ 

شاوخوا زر کسه کاريګر 

راټوليږي، سهار وختي دا 

ځای ټول ډک وي
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بيمې نشــتوالی، د تقاعد د حق نشتوالی او د 

کاري مصئونيت نشتوالی د هغو کارګرو لويې 

ستونزې دي چې په کار بوخت دي.

لــه کوچني اخرته يوه ورځ مخکې، ســهار 

شــاوخوا ۹ بجې د کابل کوټه سنګي ته ورغلم 

چې هلته شته کارګر له نږدې وګورم او خربې 

وررسه وکړم. ډلې ډلې کارګر د سړک پر غاړه او 

د پله الندې په دې مته ناست ؤ چې يو څوک 

بــه رايش او دوی بــه کار تــه وررسه بوځي، په 

دوی کې ځوانان، د پاخه عمر کارګر او سپني 

رويب موجــود ؤ، يوې ډلــې ځوانانو ته ورنږدې 

شــوم، ټول را ټول شــول، فکر يــې کاوه چې 

کارګــر مې پکار دي، خو کله چې مې د مرکې 

غوښتنه ترې وکړه، په یو غږ يې وويل: هيڅ ګټه 

نــه لري، ډېرې مرکې مو کړي، څوک مو غږ نه 

اوري.

څو تنو، لرې والړ يو کارګر ته ګوته و نيوله، 

چې هغــه بــه دررسه مرکه وکړي، هغــه ته ور 

نږدې شــوم، مرکې ته تيار شــو، هملته وررسه 

کېناستم:

نوم مې ظاهر دی، د ميدان يم، دلته کابل 

کې په کرايي کور کې اوسېږم، څلوېښت، درې 

څلوېښــت کاله عمــر لرم. دلتــه راځم جوايل 

ګــري او مزدورکاري او چې هــر څه پيدا يش 

کوم يې، دلته خو کومه کارخانه او د کار ځای 

نشــته چې ورشــو، هر کار چې برابر يش کوم 

يې چې پيســې يې حاللــې وي، په ايران کې 

مهاجر وم، د کرزې په دوره کې راســتانه شو، 

په کورنۍ کې ټول اته تنه يو، شپږ اوالدونه لرم، 

ماشومان مې واړه دي، ښوونځي ته ځي، خو د 

ښوونځي او درس له وضعيته يې هم رايض نه 

يم، دلته هــره ورځ راځو چې که چا ته کاريګر 

پکار وي، خو دلته په ژمي کې هيڅ کار نه وي 

او دا اوس چــې وخــت يې دی هــم د کار مزه 

نشــته، په اونۍ کې يوه ورځ دوه ورځې که کار 

پيــدا يش نــور ډېری کاريګر چــې دلته وينې 

ټوله ورځ کار نه يش پيدا کولی، دلته هره ورځ 

شاوخوا زر کسه کاريګر راټوليږي، سهار وختي 

دا ځــای ټول ډک وي، اوس ټــول اخوا دېخوا 

سيوري ته پراته دي، څوک کورونو ته تليل، خو 

سهار وختي دا ځای ټول ډک وي، په روژه کې 

که څه هم کارکول ســخت دي، موږ مجبور يو 

کار وکړو، خو کاشکې چې کار هم وای، دا سبا 

اخرت دی، هيڅ مو نه دي کړي، يوه کولچه مو 

نه ده اخستې، د ماشومانو د جامو لپاره پيسې 

نشــته، چې کار نه وي له کومــه به يش، موږ 

يواځې اوريديل چې د کارګرو اتحاديه شــته، 

خــو نه مو څوک ليديل چې دلته راغيل وي او 

زموږ د حال پوښــتنه يې کــړې وي او نه ترې 

خرب يــوو چې په څــه لګيا دي، دلتــه د ټولو 

قومونو خلک شته يواځې هزاره نه دي، د ټولو 

قومونو بې واســطه ګان دلته راغونډیږي او په 

کار پســې اللهانده ګرځي، پــه اونۍ کې يوه، 

دوه ورځــې کار ورتــه پيدا کيږي نــور بې کاره 

ګرځي، موږ ټول دا وطن پيژنو چې د واســطو 

خربې دي، داسې اورو چې د کارګرانو اتحاديه 

شــته خو موږ ته يې ګټه نه رسيږي، په خربونو 

کې مــو دا هم اوريديل چې عربســتان کارګر 

غوښــتي، خو نه پوهيږو چې څــوک تليل که 

نــه، دا هم معلومه ده چې هلته به څوک ځي، 

ټول به د واسطو واال ليږي، که ما هر ځای کار 

ته څــوک ليږي زه حارض يم، د رغونې په هيڅ 

پــروژه يا په کومه دولتي پــروژه کې کار نه دی 

راکړل شــوی، هغوی هم نــه پوهېږم له کومې 

الرې کارګر استخداموي، راتلونکي ته هم هيڅ 

هيله نه لرم، هره ورځ د وطن وضعيت بدتريږي 

او ښــه کيــږي نه، که خدای رحــم وکړي هغه 

بېله خــربه ده، کنه دا چارواکــي خو ټول غله 

دي، که پښــتون دی، که هزاره دی که تاجک 

دی کــه ازبک پــه دولت کې ټول غلــه راټول 

شــوي، هيڅوک وطن ته خدمــت نه کوي، په 

نورو هيوادونو کې د هغوی چارواکي او رهربان 

زړه ســوی لري، خپل وطن تــه کار کوي، خو 

دوی د خپل ځان او خپل جيب غم وړي، دوی 

دا څلوېښــت کاله کيږي چــې د خلکو وینې 

زبيښــي او خلــک يې رسه په جنــګ اچويل. 

دولت نه به څه وغواړو، که و يې غواړو هم ګټه 

نــه لري، خو غوښــتنه مــې دا ده چې امنيت 

راويل، خو خدای خرب که يې راويل، دا اوس د 

ســولې خربې روانې دي، خو خدای خرب چې 

سوله ويش، زه چې پيدا شوی يم دا څلوېښت 

پينځه څلوېښت کاله خو موږ په دې وطن کې 

خوشحايل و نه ليده.

هلته له والړو ټولو کارګرو مې و پوښتل چې 

کوم يو يې په کومه دولتي پروژه، يا د بيارغاونې 

په کوم پروګرام کې کار کړی دی، يو هم مثبت 

ځواب را نه کړ. يو بل ســپني ږيری کارګر چې 

ډېر يې زړه ډک و خپله په خربو راغی:

هيڅوک زموږ له حاله ځان نه خربوي چې 

په څه حال کې يوو، څه خورو، خلک د شــپې 

ډوډۍ نــه لري، خو چارواکــي په کش و فش 

کې ګرځي، کورونه يې په بهر کې دي، کورنۍ 

يې په بهر کې دي او دې ځای نه ورته پيســې 

ور ليږي، پاسپورټ يې په جيب کې دی، چې 

زور پرې رايش تښــتي خارج ته، خدای دې د 

دوی خانــه خرابه کړي، موږ يې در په در کړو، 

ته ســهار وختي راشــه چې دلته څومره کارګر 

راځي، ځوانان ټول له بې کارۍ معتاد شــول، 

په ســمندر کې ماهيانو وخــوړل، ډېر ځوانان 

غرونــو ته وختل جنګ ته يــې مخه کړه، ځکه 

چې مجبور شــول، ســبا زه هم غــره ته خيژم، 

تر څو به دلته ناســت يــو چې څوک مو کار ته 

بوځــي، دې بې غريتو خپــل وطن خرڅ کړی 

دی، ملــت يې خرڅ کړی دی، پروفيرسان دي 

خو د دوو روپو انســانان نــه دي، ټول د بهرنيو 

نوکــران دي، نــن وي کــه ســبا وي دا خلک 

مجبــور دي چــې راپاڅي، که نن نه وي ســبا 

راپاڅيږي، چې ماشــومان د چــا وږي وي هر 

څــه کوي، چور کوي، غال کوي قتل کوي، هر 

څوک له دې حالته خرب دي، وال که مې اخرت 

ته هيڅ اخســتي وي، سبا اخرت دی، چې کار 

نــه وي په څه يې واخلو، تــه دلته مازديګر هم 

راشه دا خلک به دلته د کار په مته ناست وي، 

چې د چا کارګر پکار وي، ټول پرې راټول يش، 

په ســلګونو کارګر يو له بــل مخکې کيږي، يو 

وايي ځه ځم بل وايي ځه ځم، په دې روژه کې 

يــوه خرييه ټولنه را نغله چــې زموږ د وضعيت 

پوښــتنه وکــړي او لــه دې کارګــرو رسه چې 

مستحق خلک دي، مرسته وکړي، له دې ټولو 

کارګرو پوښتنه وکړه چې چا رسه مرسته شوې، 

او بيــا موږ خو وينو چې ټــول وطن وږی دی، 

کوم يو ته به مرســته رســوي، په هغې کې هم 

غالوې کوي، يا يې په خپلو خپلوانو وييش، په 

دې غريبانو په دې کارګرو د کافر زړه ســوځي 

خو د دې چارواکو زړه نه سوځي.

کارپوهــان د بې کارۍ د ســتونزې کمولو 

او د بوختيــاوو رامنځته کولو پــه پار  دولت ته 

وړانديــز کوي چې د کاري فرصتونو برابرولو ته 

جدي پــام وکړي، د لويو پــروژو او د معادنو د 

استخراج په برخه کې اقدامات وکړي او خلکو 

تــه د کار زمينې برابرې کړي، همدا راز بهر ته 

د کارګرو په لېږلو کې پکار ده چې دولت ډېره 

هڅه وکــړي، په دې رسه به هــم کارګر هيواد 

ته پيســې راوړي او د هيواد له اقتصاد رسه به 

مرســته وکړي او هم به په هيواد کې د پراخې 

بېکارۍ په کمولو کې اغېزناک وي.

همــدا راز دولــت تــه پــکار ده، چــې په 

خصويص سکتور کې د کار د رشايطو ښه کولو 

ته پاملرنه وکړي او په خصويص ســکتور کې د 

کارګرو له مجبوريت نه ناوړه ګټه اخستل پای 

ته ورسوي.

د يادونې وړ ده چې په هيواد کې پراخه بې 

کاري، د کارګــرو ناوړه وضعيــت او ناوړه کاري 

رشايط د مســئولینو تر څنګ د رسنيو له پامه 

هم غورځېديل دي او په دې برخه کې ډېر کم 

داسې پروګرامونه جوړيږي چې د کارګرو غږ ته 

انعکاس ورکړي.
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بیانیه مطبوعاتی
 نشر یافته های 
مقدماتی تحقیق 
ملِی زنان؛ صلح و 
امنیت 

مقدمه
با آنکه زنان افغانســتان در بیشتر از یک  و 
نیم دهه گذشته با تالش های پیگیر و دوامدار 
و قربانی هــای فــراوان در عرصه های مختلف 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی 
دستاوردهای چشم گیر داشــته اند، اما هنوز با 
چالش ها و مشــکالتی جــدی مواجه  بوده و از 
میزان باالی آســیب پذیری رنج می برند. یکی 
از قربانیــان اصلــی مخاصمات مســلحانه در 
افغانســتان زنان اند، ادامه جنگ منجر به نقض 
حقوق بشری تمام شــهروندان کشور خصوصاً 

زنان می شود. 
با توجــه به نکته پیش گفته، کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان »تحقیق ملِی 
زنــان؛ صلــح و امنیت« را به منظور بررســی 
پیامدهای منفی و ناگوار جنگ بر زندگی زنان، 
ارزیابی میزان دسترسی زنان به حقوق بشری 
شــان، دریافت دیدگاه ها، نگرانی ها و مطالبات 
زنــان در قبال روند صلح در کشــور راه اندازی 
کرده  اســت. این تحقیق ملی از تاریخ 17 دلو 

1397 آغاز شده و هنوز ادامه دارد.
تحقیق ملِی زنان، صلح و امنیت با استفاده 
از روش های دقیق و علمی، 33 والیت کشــور 
را پوشــش داده  اســت. در این تحقیق، عالوه 
بر خانه پری پرسشــنامه ها، نشست های بزرگ 
استماع عامه و  فوکس گروپ به منظور دریافت 
دیدگاه های اشــتراک کنندگان درباره موضوِع 
تحقیق، با اشــتراک اقشــار و اصناف مختلف 
جامعه به شمول زنان و قربانیان جنگ، برگزار 
شــده  اســت. در مراحل مختلف این تحقیق 
5363 تن )4710 زن و 653 مرد( مشــارکت 
مســتقیم داشــته اند، از این میان 1301 تن 
در نشســت های اســتماع عامه، 5۲5 تن در 
نشســت های فوکس گــروپ و 3537 تن در 

مصاحبه های انفرادی شرکت کرده اند.
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
یافته هــای مقدماتی تحقیق ملِی زنان، صلح و 
امنیت را ِگــرد  آوری و توحید کرده  و از طریق 
نشر بیانیه مطبوعاتی حاضر در چهار بخش زیر 
مطرح می کند. کمیسیون از دولت افغانستان، 

اعضای محترم لویه جرگه مشورتی صلح، فعاالن 
حقوق بشــر و جامعه مدنــی، جامعه جهانی، 
مخالفان مســلح دولت، خصوصاًگروه طالبان، 
می خواهد که بــه یافته های تحقیق حاضر که 
در برگیرنده مطالبات، خواسته ها و نگرانی های 
زنان در قبــال صلح اند، به صورت جدی توجه 
کــرده و در جریان گفتگوی هــای صلح آن را 

رعایت و عملی  کنند:
صلح،  دربــاره  زنان  دیــدگاه  الف( 

دموکراسی و انتخابات
حق بــر صلــح، دموکراســی و انتخابات 
از ارزش هایــی اســت که در ســال های اخیر، 
به خصوص بعد از شــکل گیری حکومت موقت 
و انتقالی در نخســتین سال های دهه   هشتاد، 
در افغانســتان مطرح شده و تجربه می شود. با 
تصویب قانون اساسی جدید در سال 138۲ این 
ارزش ها مبنای قانونی یافته و مورد قبول قرار 
گرفته  است. مشارکت زنان در فرایندهایی نظیر 
انتخابات از ملزومات یک نظام دموکراتیک بوده 
و از پیش شرط های اساسی دستیابی به صلح و 
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جامعه عاری از خشونت به شمار می رود.
بــا توجه به نکتــه فــوق، در تحقیق ملِی 
زنــان، صلح و امنیت تالش صــورت گرفته تا 
دیدگاه زنان در مورد دموکراســی، انتخابات و 
به صورت خاص صلح مورد ارزیابی قرار بگیرد. 
موارد زیر از مهم ترین نظریاتی است که توسط 

اشتراک کنندگان مطرح شده  است: 
1( صلح پایدار صلحی اســت که عدالت را 
تأمین کــرده و حاکمیت قانون را تقویت کند؛ 
صلحی کــه فضای واقعی را که هر انســان به 
عنوان انســان در آن محیط بدون ترس از فقر، 
ظلم و بی عدالتی زندگــی کرده بتواند، ایجاد 

کند.
۲( نیاز است تا مردم افغانستان از مهم ترین 
موضوعات مربوط به مذاکرات صلح آگاه شده و 
تمام دستاورد های 18 سال اخیر که به قیمت 
قربانی شــدن هزاران هم وطن ما به دست آمده 
است حفظ گردیده و نباید مورد معامله سیاسی 

کوتاه مدت قرار گیرد.
3( زنــان به عنــوان یک بخــش عمده از 
قربانیان جنگ چهل و یک  ساله در افغانستان، 
همــواره مجبور به تحمل بار ســنگین جنگ 
شــده و دردهای عمیقی را با از دســت دادن 
مال و جان عزیزان خود بدوش کشــیده اند. اما 
حضور آنان در ساختار قدرت و روندهای مثل 
گفتگوهای صلح و توسعه همیشه کمرنگ بوده 
و از مشارکت فعال، مؤثر و معنی دار در تحوالت 

کالن ملی محروم بوده اند.
4( صلــح همان گونه کــه نیازمند تقویت 
ظرفیت های دموکراســی در کشــور است، در 
غیاب حکومت داری خوب و حاکمیت قانون به 
دست نمی آید. دسترسی محدود و ناکافی مردم 
به خدمات عامه زمینه تبعیض و دوگانگی را در 
کشــور ایجاد کرده و اعتماد بین دولت و مردم 

را صدمه می زند.
5( مردم تجربه های تلخی از زمان حاکمیت 
گــروه طالبان در افغانســتان دارنــد و هرگز 
نمی خواهند دوباره بــه آن دوره برگردند. زیرا 
آن ها با ایجاد نظامــی با طرز فکر متحجرانه و 
بینادگرایانه، کشور را از توسعه بازداشته و مردم 

را به  زور شالق به خاموشی کشانده بودند.
6( یکی از مهم ترین شرایط صلح پایداردر 
جامعه دسترسی بدون تبعیض تمام شهروندان، 
به حقوق بشری شــان بوده و تبعیض و نادیده 
گرفتن بخش یا بخش هایــی از جامعه، زمینه 
خشونت و منازعه را فراهم نموده و صلح دایمی 

را صدمه زده و با شکست مواجه می سازد.
7( صلح تنها زمانــی پایدار خواهد بود که 
تأمین عدالت و رسیدگی به جرایم و جنایت های 
زمان منازعه و جنگ، جزء از پروسه صلح باشد. 
نادیــده گرفتن این امــر بی احترامی به حقوق 
قربانیان حمالت تروریستی و منازعات مسلحانه 

بوده و در مغایرت صریح با منافع ملی قرار دارد.
8( دولت افغانســتان براساس احکام قانون 
اساســی و اراده ملت افغانستان شکل گرفته و 
باید به کنندگی از ملت افغانستان طرف مذاکره 
با گروه طالبان باشد و نباید نقش تعیین کننده 

دولت در این روند نادیده گرفته شود.
ب( نگرانی های زنان درباره پروســه 

صلح
پس از چهار دهــه جنگ در افغانســتان، 
اکنــون موضوع مذاکــرات و گفتگوهای صلح 
بین نیروهای مختلف درگیر در منازعه و گروه 
طالبان به صورت جدی تر مطرح  است، عالوه بر 
امیدواری هایی که در این عرصه مطرح اســت، 
اقشــار و اصناف مختلف جامعه، خصوصاً زنان، 
با توجه به دســتاوردهای هجده سال گذشته، 
نگران حفظ حقوق و آزادی های اساســی خود 
پس از تأمین صلح اند. اشتراک کنندگان تحقیق 
ملِی زنان، صلح و امنیت موارد زیر را به عنوان 

عمده ترین نگرانی خود مطرح کرده اند:
1( هنوز بخش بزرگی از مردم افغانســتان، 
خصوصاً زنان در مذاکرات صلح به صورت جدی 
شرکت نداشــته و به صورت خاص از اشتراک 
فعال زنان درروند گفتگوها و مذاکرات صلح در 

کشور ا طمینان و جود ندارد،
۲( بیشــتر مردم افغانســتان اعم از زنان، 
جوانان و فعاالن مدنی از احتمال اینکه طالبان 
با همان طرز فکر زن ســتیزانه و افراطی خود 
شامل نظام سیاســی شوند، شدیداً نگران بوده 
و این نگرانی نیز وجود داردکه دســتاوردها و 
ارزش هایی که در یک و نیم دهه اخیر به  دست 
 آمده است، در پروسه صلح نادیده گرفته شده 
و مورد معامله قرار گیرند و خصوصاً بر حقوق و 

آزادی های اساسی زنان محدودیت وضع شود.
3( زنان در روســتاهای افغانستان به مراتب 
بیشتر از شــهرها از جنگ رنج می برند و آن ها 
نگران اند که حقوق زنان روســتایی در جریان 

مذاکرات صلح مدنظر گرفته نخواهد شد.
4( در صورتی که عدالت درروند صلح مدنظر 
گرفته نشود و حقوق قربانیان تأمین نشود، این 
نگرانی وجود دارد که مردم یک بار دیگر دست 
بــه انتقام گیری شــخصی زده و به  این ترتیب 

چرخه خشونت دوام پیدا کند.
5( از ســاختارها و نهادهــای دموکراتیک 
و مبتنی بر قانون اساســی که در هجده سال 
گذشــته با قربانی های فراوان مردم افغانستان 
تأسیس شده اســت، باید حفاظت و حراست 

صورت گیرد و تقویت شود.
6( قانون اساسی افغانستان به عنوان میثاق 
ملی مردم افغانستان مبتنی بر اساسات و احکام 
دین مقدس اســالم بوده و حقوق، آزادی ها و 
وجایــب شــهروندان را تضمین کرده  اســت، 
بنابرایــن، نگرانی جدی وجــود دارد که مبادا 

حقوق و آزادی های اساســی شهروندان مورد 
معامله سیاسی قرار نگیرد.

ج( خواستها و پیشنهادهای زنان
خواست های زنان  شامل خواسته هایی است 
که آنان با هدف حمایت از حقوق و آزادی های 
اساسی خویش و مشارکت در روند صلح دارند. 
عملی شدن این خواسته ها افزون بر این که در 
تأمیــن صلح پایدار و عادالنــه کمک می کند، 
موجب اســتحکام ارزش هــای دموکراتیک و 
حکومت داری خوب در سطح ملی می شود. در 
جریــان تحقیق ملِی زنان، صلح و امنیت، زنان 
اشتراک کننده موارد زیر را به عنوان خواست ها 

و پیشنهادهای خویش مطرح کرده اند:
1( بــا توجه به این واقعیــت تلخ که زنان 
قربانیان اصلی جنگ انــد، باید در تمام مراحل 
پروسه صلح اعم از برنامه ریزی، جریان مذاکرات 
و تطبیق توافقنامه صلح حضورداشــته و این 
فرصت را داشته باشند تا صدای خویش را بلند 
کنند، یعنی مــردان نباید در مذاکرات صلح از 
زنان کنندگی کنند، بدون حضور و مشــارکت 
مستقیم، معنی دار و مؤثر زنان و قربانیان جنگ، 
صلح با طالبان به نتیجه ای نخواهد رســید. بناً 
صلح در افغانستان بدون حضور و مشارک نصف 
نفوس جامعه افغانستان ممکن نبوده و با نصف 

نفوس صلح صورت گرفته نمی تواند.
۲( تأمین عدالت و رســیدگی به قربانیان 
عدالت باید محور اصلی پروســه صلح باشد و 
نباید درنتیجه صلح عدالت زیر پا شود. در روند 
صلح باید التیام بخشیدن به درد و رنج قربانیان 
جنگ افغانســتان مدنظر گرفته شود و بخش 

حتمی از پروسه صلح باشد.
3( ارزش های حقوق بشــر به عنوان اصول 
غیر قابل اغمــاض و غیرقابل معامله بوده باید 
به عنــوان خطوط اساســی مصالحه در جریان 
مذاکرات صلح با گــروه طالبان مد نظر گرفته 
شــود، زیرا این ارزش ها ماحصل سال ها تالش 
و قربانی شــدن مردم افغانســتان بوده و انکار 
آن باعث دوام خشــونت و منازعــه می گردد. 
هم چنین، پروســه صلح باید به گونه طراحی 
و عملی گــردد که زمینــه هم پذیری، عدالت 
اجتماعی و حکومت داری خوب را فراهم کرده و 

جلو تداوم خشونت را بگیرد.
4( بــا در نظرداشــت شــکاف های عمیق 
اجتماعی و سیاسی در جامعه افغانستان، الزم 
است از حضور مؤثرتر سازمان ملل متحد برای 
نظارت بر پروســه صلح حمایت جدی از جانب 
جامعه جهانی و دولت افغانستان صورت بگیرد.

5( نظــام جمهــوری اســالمی، حقوق و 
آزادی های اساســی شــهروندان، ساختارهای 
دموکراتیک و اصــِل انتخابــات آزاد و عادالنه 
برای اشتراک شهروندان افغانستان برای تعیین 

از صفحه ۲7
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د افغانستان د برش 
د حقونو خپلواک 
کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي 
دفرتونو فعاليتونه

لــه امنیتــي او دفاعي ځواکونــو رسه د 

همغږۍ او عدالت غوښتنې ناسته وشوه

د غويي میاشتې پر ۴ مه نیټه د افغانسان د 

برشي حقونو خپلواک کمیســیون د جالل اباد 

ســیمه يیز دفرت او د ملګرو ملتونو یوناما دفرت د 

برش حقونو څانګې خارجي او داخيل مسئولینو 

په ګډه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د همغږۍ 

پــه مرکز کــې د عدالت غوښــتنې تر رس لیک 

الندې ناسته وکړه.

په ناســته کې د جالل اباد سيمه ييز دفرت 

رئيسې صربینه حمیدي هغه شکایتونه چې د 

امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو څخه د جالل 

اباد دفرت دامبودزمن څانګې رسه رشیک شوي 

ؤ د غونډې برخه والو رسه رشيک کړل.

همــدا راز د ملګــرو ملتونو د دفرت اســتازو 

د ۲۰۱۸ کال د ملکــي وګــړو د مــرګ ژوربلې 

راپــور برخه الو رسه رشيک کــړ چې د امنيتي 

او دفاعي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مسئولینو 

الزم توضيحــات ورکړل او د ملکي وګړو د مرګ 

ژوبلې د مخنيــوي په اړه يې د خپلــو اقداماتو 

يادونه وکړه.

پکتیا: په مرکز ګردیز کې د برشي حقونو 

رضاکاره شورا جوړه شوه

ســویل ختیځ زون کې د کمېسیون سیمه 

يیز دفرت د ښــوونې او روزنې پراختیا څانګې د 

پکتیــا والیت په کچه د بــرشي حقونو رضاکاره 

شورا جوړه کړه. دا شورا  چې لومړنۍ ناسته یې 

د غويي میاشتې پر  )۳۰( نېټه تررسه کړه، پکې 

د دوه تنو ښځینه ؤ په ګډون اته تنو ګډون کړی 

و.

ارزګان: ژورناليســتانو او  د مدين ټولنو 

استازو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د روان  ۱۳۹۸ کال د غویــي میاشــتې پر 

۴ نیټــه د برشي حقونو د خپلواک کمیســیون 

د ارزګان والیتي دفرت ژورناليســتانو او د مدين 

ټولنو غړو ته چې شمیر  یې )۳۵( تنو ته رسیده، 

د بــرش حقونو د عامه پوهاوي پــه اړه د ارزګان 

واليتي دفــرت د غونډو په تاالر کې درې ورځنی 

ورکشاپ پای ته ورسید.

د ورکشاپ ګډونوالو د ارزګان والیتي  دفرت 

له معنوي مرستو او هلو ځلو مننه وکړه او وعده 

يــې وکړه چې د خپلــې زده کــړې، تجربې  او 

امکاناتو رسه ســم به په خپلــو کاري برخو او د 

برشي حقونو کمېســیون  لــه همکارانو رسه یو 

ځای د برش حقونو لپاره کار کوي.

د ارزګان د تخنیکي او مسلکي زده کړو 

انسټیټوټ رسه د همکارۍ تفاهم وشو

د روان ۱۳۹۷ کال د غويــي میاشــتی پــر  

)۱۲( نیټــه د ارزګان والیتــي دفرت رسپرســت 

عبداالحــد بهایــي د ارزګان والیت د تخنیکي 

او مســلکي زده کړو د انسټیټیوټ رسه  قرارداد 

امضاء کړ.

د ارزګان د تخنیکــي او مســلکي زده کړو 

انسټیټیوټ امر د کمیسیون د دې اقدام ستاینه 

وکړه او زیاته یې کړه چې موږ تاسې رسه هر ډول 
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همــکارۍ ته ژمن یــو او دا اړینه ده چې د برش 

حقونــو موضوعات عام يش، څو خلک له خپلو 

حقونو څخه خرب يش.

ارزګان: )۲۱( تنــو ښــوونکو تــه د برش 

حقونو د زده کــړې لس ورځنی کورس جوړ 

شو

د روان ۱۳۹۸ کال د غويي میاشتې پر ۲۸ 

نیټه د ارزګان والیتي دفرت د برشي حقونو د زده 

کړې او پراختیا څانګې له لوری د ارزګان والیت 

)۲۱( تنو نارینه او ښــځینه ښــوونکو ته د برش 

حقونو د زده کړې تر عنوان الندې لس ورځنی 

کورس پای ته ورسید.

د ورکشــاپ د پــای ارزونــو وښــودله چې 

ګډونوالــو په لس ورځني کورس کې له وړاندې 

شویو موضوعاتو څخه ډیره زده کړه کړې.

د شــینوارو پــه درې ولســوالیو  کــې د 

امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو د کړنو څخه 

نظاريت لیدنې تررسه شوې 

د روان کال غويي میاشتې له لومړۍ څخه 

تر درېیمې نیټې د جالل اباد ســیمه يیز دفرت 

د امبودزمن څانګــې نظاريت هیئت د ننګرهار 

والیت اړوند د دوربابا، نازیانو او اچین ولسوالیو 

د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو درې ورځنۍ 

نظاريت لیدنې تررسه کړې.

د کمیســیون په اســتازیتوب د امبودزمن 

څانګې افیرس حکمت الله امین د مسئولینو په 

غوښتنه د یو ښوونیز ورکشاپ د جوړیدو  وعده 

ورکــړه چې د یادو ولســوالیو امنیتي او دفاعي 

ځواکونو تــه د ميل او نړیوالو قوانینو په رڼا کې 

ښوونیز ورکشاپ تدویر يش. 

کندهــار: له علــاوو رسه د برش حقونو 

د ارزښــتونو د ترويج په برخه کې ورکشاپ 

جوړ شو

د روان ۱۳۹۸ ملريز کال د وري میاشتې له 

۱۲ تر ۱۴ نیټې له علــاموو او روحانيونو رسه د 

برش حقونو د ارزښتونو په رعايتولو، ترويجولو او د 

برش حقونو د ميل او نړيوالو ارزښتونو او عدالت 

د تامین په برخه کې د کندهار د برشي حقونو 

ســیمه ییز دفرت د تعلیامتو د څانګې په مټ د 

ياد دفرت د کنفرانسونو په تاالر کې درې ورځنی 

روزنیز ورکشاپ جوړ شو.

برخه والو د داســې ورکشاپونو جوړول ګټور 

وبلــل او ژمنــه یې وکــړه چې د بــرش حقونو د 

ارزښتو په ترويج او تعميمولو کې له کميسيون 

رسه همــکار دي او د عدالت او د برش حقونو د 

تامین پــه برخه کې به له هیڅ ډول هڅو څخه 

ډډه ونکړي.

څېړنيــز  پــه  پوهنتــون  ننګرهــار  د 

کلکســيون او نندارتون کې د کميســيون 

خپرونې نندارې ته وړاندې شوې

د روانې غويي میاشتې پر  ۱۴ او ۱۵ نېټو د 

ننګرهار پوهنتون په نوښــت دوه ورځنی علمي 

او تحقيقــي نندارتون  جوړ شــو، چې د  ١٨٠ 

تحقيقونــو د پايلو تر څنــګ د ننګرهار واليت د 

خصويص پوهنتونونو، علمي مرکزونو او صنعتي 

ادارو څېړنې او خپرونې پکې نندارې ته وړاندې 

شوې.

پــه یــاد دوه ورځني څېړنيــز نندارتون کې 

د نــورو ادارو رسبېره د بــرشي حقونو خپلوا ک 

کمیسیون سیمه ییز دفرت ته هم وخت ځانګړی 

شــوی و، چــې د ســیمه ییز دفــرت د تعلیامتو 

څانګې له خوا د کمیسیون پر فعالیتونو او السته 

راوړنو ترتیب شوی پریزنټیشن له ۴۰۰  ګډونوالو 

رسه رشیک کړای شو.

همدارنګه پــه نندارتون کې د کمیســیون 

ســیمه ییز دفــرت  نرشاتو لپــاره یــوه غرفه هم 

ځانګړې شــوی وه چې پکې د سیمه ییز دفرت 

مطبوعاتو څانګې له لورې د کمیســیون اړوند 

ټول چاپي نرشات نندارې ته وړاندې شول.

کندهار: د زرغونې انا د دويم منرب عايل 

لیسې له ښوونکو رسه د پوهاوي غونډه وشوه

د ۱۳۹۸ ل کال د غربگــويل میاشــتې پر 

)۴( نیټه د کندهار سیمه ییز دفرت  د ماشومانو  

د بــرش حقونــو د ودې او پراختیــا د څانگې له 

خوا )په کورنۍ او ښــوونځي کې ماشومانو رسه 

تاوتریخوالــی، الملونــه او ډولونه يــې او څنگه 

کوالی شو له منځه یې یوسو( تر عنوان الندې د 

کندهار والیت دزرغونې انا منرب )۲(  لیسه کې 

د لېسې د مديرې مېرمن رڼا او مرستيالې مېرمن 

شکیبا په همکارۍ د يادې لېسې په صالون کې 

د ) ۳۰( تنو ښځینه ښوونکو په گډون د پوهاوي 

غونډه جوړه شوه. 

د لېســې مدیرې د ښــوونکو په منایندگۍ 

خوښي څرگنده کړه او د داسې نورو غونډو لپاره 

یې د همکارۍ ډاډ ورکړ.

کندهــار: ښــوونکو د معلوليــت لرونکو 

ماشــومانو د ښــوونې او روزنې د حق په تړاو 

پوهاوی ترالسه کړ!

د۱۳۹۸ملريزکال د وري مياشتې پر۲۲مه 

نېټه د کندهارد سيمه ييز دفرتد معلوليت لرونکو 

وګــړو د برش حقونو د مالتړ او پراختيا څانګې د 

کندهــار د عينو منرب دو اناث لېســې له )۴۱( 

تنو ښــوونکورسه د معلوليت لرونکو ماشومانو د 

ښــوونط او روزنط د حق په تړاو ښــوونيزه غونډه 

جوړه کړه.

غونــډه د ارزونې د ځانګــړې فورمې په مټ 

و ارزول شــوه او لــه ارزونــې جوتــه شــوه چې 

ګډونکونکو له موضوعاتو ډيــره زده کړه کړې او 

غوښــتنه يې کوله چې په ښــوونځيو کې دې د 

ښوونکو لپاره ورته غونډې زیاتې يش.

کنړ: د امنیه قومندانۍ له نظارت خونې 

څخه درې تنه شکمن کسان ازاد شول

د روان ۱۳۹۸ کال د غويي مياشتې پر ۲۹ 

مه نیټه د کونړ والیت نوي امنیه قومندان جرنال 

شــفیق الله »ســهار« او د امنیت امر سمونوال 

محمدیوســف رسه د پیژندګلوۍ ناسته وشوه، 

چې پکې د جالل اباد ســیمه يیز دفرت رئيسې 

صربینه »حمیدی«، د امبودزمن څانګې افیرس 

حکمت الله امین او نورو همکارانو ګډون درلود.

اغلــې حمیدی د کمیســېون پــر کړنو هر 

پاتې په 22 مخ کې
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فعالیت دفترهای 
ساحوی و والیتی
ثور  1398

* دفتر والیتی بدخشان 
 ایجاد شورای رضاکاران حقوق بشر در 

ولسوالی بهارستان

شــورای رضاکاران حقوق بشر که متشکل 
از 11 تــن )5 زن و 6 مرد( می باشــند، به  روز 
یک شنبه  اول برج ثور سال 1398، در ولسوالی 
بهارســتان ایجاد شــد. اعضای این شورا، پس 
از تشــخیص و تثبیــت و دیــدار جداگانه با 
عالقه مندی بــرای دادخواهــی و همکاری با 
کمیســیون، فعالیت می کنند. هدف از ایجاد 
شــورای رضاکاران حقوق بشر در این ولسوالی، 
ترویــج و تعمیــم ارزش هــای حقوق بشــر و 
دموکراســی و دادخواهی برای بهبود وضعیت 

حقوق بشر در سطح این ولسوالی است.

 ایجاد دومین شــورای رضاکار حقوق 
بشر در والیت بدخشان 

شــورای رضاکاران حقوق بشر که متشکل 
از 11 تــن )5 زن و 6 مرد( می باشــند، به  روز 

دوشنبه، نهم ماه ثور، سال 1398، در ولسوالی 
کشم والیت بدخشان ایجاد شد. یکی از اهداف 
مهم ایجاد شــورای رضاکار حقوق بشر در این 
ولسوالی، ترویج و تعمیم ارزش های حقوق بشر 

و دموکراسی در سطح ولسوالی است. 

 برگــزاری »دورۀ آموزشــی ده  روزه 
  حقوق بشر« 

بخش آموزش حقوق بشــر دفتــر والیتی 
بدخشــان کارگاه آموزشــی را با  عنوان »دوره 
آموزشی ده  روزۀ حقوق بشر« برای ۲1 تن  )1۲ 
زن و 9 مرد( از داکتران شــفاخانه های دولتی 
و غیردولتــی، پرســتارها و قابله هــای والیت 
بدخشان از تاریخ 4 تا 15 ثور سال روان برگزار 

کرد.
داکتــر محفوظ اهلل ســلطانی، یــک تن از 
داکتران شفاخانه والیتی بدخشان به نمایندگی 
از اشتراک کنندگان درباره برگزاری این کارگاه 
آموزشــی گفت: »آموزش و ترویج حقوق بشر 

بهترین وســیله برای نهادینه ســازی فرهنگ 
حقوق  بشر، همزیســتی، مدارا و هم پذیری در 
میان شــهروندان اســت. رعایت حقوق بشر و 
ظیفه تمام شــهروندان، به خصــوص داکتران 
اســت، چــون طبابــت به عنوان یــک حرفه 
ارزش مند زمانــی مؤثر خواهد بود که داکتران 
توجه ژرفی به بیمار در مقام یک انسان داشته 
باشند و این درک عمیق را با حس بشردوستی، 
همدردی، علم و دانش کافی باید همراه کنند.« 

 امضای تفاهم نامه همکاری میان دفتر 
والیتی بدخشــان و مؤسسه عالی تربیه 

معلم فیض آباد
تفاهم نامه ای همــکاری میان دفتر والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر و مؤسسه عالی 
تربیه معلم فیض آباد در والیت بدخشان منعقد 
شــد. این تفاهم نامه به روز سه شــنبه، ۲4 ثور 
ســال 1398 توســط عارفه نوید، رئیس دفتر 
والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر بدخشان 

دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براي 
دسترسي به هدف هاي حقوق بشری خویش که در چهارچوب وظایف 
قانونی و مسؤولیت رسمی آن مسجل شده است، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایسته به  انجام 
رســانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی نیز بخشــی از کوشــش های 
صورت گرفتــه در ترویــج فرهنگ و تقویت ارزش هــا و فعالیت های 
حقــوق بشــری تلقی می شــود. از آن جایی کــه دامنه  ایــن فعالیت ها 
گســترده اند و ماهنامه حقوق بشر ظرفیت محدودي دارد، بنابراین، در 
هرشماره، چکیده ای از فعالیت های انجام شده حقوق بشری برای اطالع 

شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبســایت کمیسیون 

.www.aihrc.org.af :مستقل حقوق بشر افغانستان بخوانید
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و انگیزه غنی زاده، رئیس مؤسســه عالی تربیه 
معلم فیض آباد   امضا شد.

هدف از امضای این تفاهم نامه، گســترش 
همــکاری میان دفتــر والیتی کمیســیون و 
مؤسسه عالی تربیه معلم فیض آباد و نیز تدریس 
و تعمیم حقوق بشر به صورت علمی در این نهاد 
آموزشی اســت. بر بنیاد مفاد این تفاهم نامه، 
مضمون حقوق بشــر در جریان سال 1398 در 
دو سمیستر برای دانشــجویان مؤسسه عالی 

تربیه معلم فیض آباد تدریس می شود.

ایجاد ســومین شــورای رضاکاران 
حقوق بشر در والیت بدخشان 

سومین شــورای رضاکاران حقوق بشر که 
متشکل از 14 تن )8 زن و 6 مرد( است، به روز 
شنبه، 14 برج ثور ســال 1398، در ولسوالی 
جرم والیت بدخشان ایجاد شد. این شورا زمانی 
ایجاد شــد که با هر یک از اعضای آن به صورت 
جداگانه دیدار و گفت وگو صورت گرفت، پس 
از شناسایی و تثبیت، آنان با ابراز عالقه مندی 
و به صــورت داوطلبانه حاضر بــه دادخواهی و 
همکاری با کمیســیون شــده وعضویت شورا 
مزبور را حاصــل کردند. هــدف از ایجاد این 
شــورا ترویج و تعمیم ارزش های حقوق بشر و 
دموکراسی در جامعه است. افزون برآن، ترویج 
گفتمان حقوق بشــر و دادخواهی برای بهبود 
وضعیت حقوق بشــر از مهم تریــن اهداف این 

شورا  ست. 

* دفتر ساحوی کندز
حقوق  »آموزش  تفاهم نامــه   امضای 
بشر« با دانشــگاه حکیم سنایی والیت 

بغالن
تفاهم نامه »آموزش حقوق بشــر« از سوی 
رئیس دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان با سرپرست و معاون 
علمی دانشــگاه حکیم سنایی والیت بغالن به 

تاریخ 14 حمل 1398 خورشیدی  امضا  شد.
رئیس دفتر ساحوی کندز، در حالی که بانو 
فخریه فروغ، آمر بخش آموزش حقوق بشر این 
دفتر نیز حضور داشت، به اداره دانشگاه حکیم 
ســنایی والیت بغالن حضور یافتــه و با آقای 
اســتاد رحمت اهلل صالحی، سرپرست و معاون 

علمی دانشــگاه حکیم ســنایی، آقای استاد 
فیاض، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و 
برخی دیگر از استادان این نهاد تحصیلی دیدار 
و گفتگو کرد. بــا امضای این تفاهم نامه، جزوه 
درســی »آموزش حقوق بشــر« در جریان دو 
سمستر تحصیلی سال 1398 خورشیدی برای 
دانشجویان دانشــکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشــگاه حکیم ســنایی والیت بغالن توسط 
یک استاد توان مند رشتۀ حقوق، آموزش داده 

می شود.

 برگزاری کارگاه آموزشــی معیارهای 
حقوق بشر برای کارمندان محالت سلب 

آزادی

کارگاه آموزشــی یک روزه زیر عنوان »بلند 
بــردن ظرفیت کارکنان توقیــف خانه ها برای 
رعایــت معیارها و موازین حقوق بشــری« از 
سوی بخش حقوق بشــر دفتر ساحوی یوناما 
به همکاری دفتر ســاحوی کندز کمیســیون 
مستقل حقوق بشر، ریاست سارنوالی استیناف 
و انجمن مستقل وکالی مدافع والیت کندز با 
اشتراک کارمندان محالت سلب آزادی در تاالر 

همایش دفتر ساحوی کمیسیون  برگزار شد.

برابر  در  دولتــی  نهادهای   بی مهری 
بیماران معتاد در والیت بغالن

بخش حمایت و انکشاف حقوق افراد دارای 
معلولیت دفتر ســاحوی کندز، با در نظر داشت 
وظایــف و برنامه کاری خویــش به تاریخ 31 
حمل ســال جاری به والیت بغــالن رفته و از 
نزدیک بر بخش های شــفاخانه تداوی سراپا و 
30 بستر تداوی معتادان نظارت و نشست هایی 
را با مسئوالن این مراکز با هدف بهبود وضعیت 
حقوق بشــری بیماران معتاد و در ضمن با 15 

تن از بیماران معتاد داخل بستر مصاحبه هایی 
را انجام داده است.

دکتور شــیرزاد، مسؤول شــفاخانه تداوی 
ســراپا وضعیت حقوق بشــری بیماران معتاد 
را در بیرون از شــفاخانه وخیم و نگران کننده 
دانست و بر افزایش بسترها و تعمیرهای دولتی 
استندرد با همه امکانات و بودجه کافی جهت 

اعاشه و اباته و ادویه کافی، تأکید داشت.
مسئوالن شفاخانه ها از خرید وفروش مواد 
مخدر در شــهر و بازار شکایت داشتند و خرید 
و فروش مواد مخــدر را باعث افزایش بیماران 
معتاد بیان کردند. آن ها از علمای مســاجد و 
رســانه ها خواســتند که در روزهای جمعه و 
اوقات پنجگانه نماز در مورد اضرار مواد مخدر 
و نقــش خانواده ها در جلوگیــری از این مواد 
کشــنده تبلیغ و راهنمایــی کنند. هم چنین 
بیماران معتادی که با آنــان مصاحبه صورت 
گرفت؛ خرید و فروش آزاد، تولید هیروئین در 
داخل، مهاجرت های داخلی و خارجی، جنگ 
و نا امنی، نبود کار و شــغل برای جوانان، نبود 
تفریحگاه ها برای معتادان صحت یاب شده، فقر 
و بیکاری، موجودیت فرهنگ معافیت از جرایم، 
نبود شفاخانه های استندرد، فساد اداری و ده ها 
عامل دیگــر را باعث افزایش بیمــاران معتاد 
دانســته و از بی مهری دولت در برابر معتادان 

گله مند بودند.

برنامۀ  تطبیــق  جریان  بــر  نظارت 
»آموزش معلم به طفل« در والیت تخار

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
ســاحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان از جریان تطبیــق دور دوم برنامۀ 
»آمــوزش معلم به طفل« بــر  ۲0  باب مکتب 
دخترانــه و پســرانه والیت تخــار، طی هفتۀ 

نخست ماه ثور  نظارت کرد. 
در ســفر کاری که بســم اهلل وزیری، آمر 
بخش حمایت و انکشــاف حقوق اطفال دفتر 
ساحوی کندز به شهر تالقان مرکز والیت تخار 
داشت، از ۲0 باب مکتب دخترانه و پسرانه این 
والیت بازدید  و بر روند تطبیق دور دوم برنامۀ 

»آموزش معلم به طفل« نظارت کرد.
اســتادان مکاتب دخترانه و پسرانه والیت 
تخار در جریــان نظارت از تطبیــق دور دوم 
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برنامــۀ »آمــوزش معلم به طفــل« به خاطر 
راه اندازی این برنامۀ آموزشی  از دفتر ساحوی 
کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
ابراز  قدردانی  و در عین حال پیشنهاد کردند که 
در صورت امکان، همه ســاله چنین برنامه های 
آموزشــی حقوق بشــر در مکاتب شهر تالقان 
و ولســوالی های تحت پوشــش والیت تخار با 
اشتراک دختران و پســران دانش آموز، برگزار 

شود.
همچنین مســئوالن ریاســت معــارف و 
اســتادان مکاتب دولتی والیت تخار به ریاست 
دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان پیشنهاد کردند که باید هر ساله 
شــماری از معلمــان و دانش آمــوزان مکاتب 
خصوصــی والیت تخــار نیــز در برنامه های 
»آمــوزش معلم بــه طفل« دعوت شــوند تا 
شــاگردان نهادهــای تعلیمــی خصوصی نیز 
بتوانند بــا اصول و ارزش های حقوق بشــری 
خویش به ویژه با اساســات حقوق طفل، آشنا 

شده رعایت کنند. 

 نظارت بــر وضعیت حقوق بشــری 
اشخاص دارای معلولیت در والیت بغالن

 بخش حمایت و انکشــاف حقوق اشخاص 
دارای معلولیت دفتر ســاحوی کندز، طی یک 
ســفرکاری به والیت بغالن با هدف تطبیق و 
رعایــت کنوانســیون حقوق اشــخاص دارای 
معلولیت و قانون حقــوق و امتیازات معلوالن 
کشــور ضمن نظــارت و حمایت با رؤســای 
ذی ربط دولتــی و نهادهای همــکار، بحث و 

تبادل نظر کرد.
آمر اداره شهدا و معلولین والیت بغالن در 
ضمن مالقات های صورت گرفته گفت، توزیع 
کمک های بشری و خودکفایی و به پا ایستادگی 
معلولین را یکی از حقوق اساســی معلولین و 
ورثه شهدا دانســته و از توزیع بیش از ۲5 تن 
گندم از سهمیه 7 درصدی مقام والیت بغالن 
برای معلولیــن خبر داد. او هم چنین گفت که 
10۲ نمره زمین نیز در ســال های گذشــته 
برای معلولین مســتحق در دشت کرکر شهر 
پلخمری توزیع شده و تعدادی از ورثه شهدا و 
معلولین مستعد را نیز این اداره به دانشگاه های 
خصوصی و ادارات دولتی جهت آموزش و کار 

معرفی کرده است.

محمــد، رئیس اتحادیه جانبازان و ســید 
معصوم، رئیس اتحادیه معلولین والیت بغالن 
فعالیت های انجام شــده را برای بهبود وضعیت 
حقوق بشــری معلولین و ورثه شــهدا بسنده 
ندانســته و از عدم موجودیت آسایشگاه برای 
معلولین بی خانه و بی کس، عدم توزیع معاش 
به وقــت و زمانش، کمبود توزیع نمرات زمین 
و توزیع کمک های بشــری و نبود وســایل و 
اندام های مصنوعی شــکایت کرده و بی پروایی 
دولت را در مقابل معلولین گناهی نابخشودنی  

دانست.

* دفتر والیتی غور
 ایجاد شورای رضاکاران حقوق بشر در 

ولسوالی لعل و سر جنگل والیت غور

دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانستان بر مبنی اســتراتژیک پالن و 
برنامه عمل کمیســیون یک شــورای 8 تنی 
متشکل از 4 مرد و 4 زن را به عنوان رضا کاران 
حقوق بشر در مرکز ولسوالی لعل و سر جنگل 
ایجاد کرد. هدف از ایجاد این شــورا، گسترش 
و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشر در بین 
افراد جامعه و حســاس سازی مردم نسبت به 
قضایای نقض حقوق بشــر، تســهیل فرایند 
دسترســی مردم به میکانیزم هــای حمایتی 
حقوق بشر و داد خواهی و حمایت برای عدالت 

و حقوق بشر از طریق شوراهای محلی است.

تدریس حقوق بشر 
در دانشگاه والیت غور

اســتاد شــهریار: »افزون بــر این که یک 
مسلمان خوب باشیم، باید تحمل و ظرفیت این 
را داشــته باشیم که برای پیروان سایر مذاهب 
و ادیــان اجازه زندگی کردن را با حفظ رعایت 

کرامت انسانی در کنار خود بدهیم.« 
دفتر والیتی غور بر بنیاد برنامه استراتژیک 
و برنامه عمل کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در سلســله همکاری های گذشته، 

در ســال 1398 نیز با دانشگاه غور تفاهمنامه 
همکاری آموزش حقوق بشر امضا کرده است. 
این برنامه در سمستر دوم سال اول دیپارتمنت 
ادبیات دانشگاه غور توسط استاد علی شهریار، 
یکی از استادان ورزیده این دانشگاه  تطبیق و 

اجرا می شود. 

 برگزاری کارگاه سه روزه آموزش حقوق 
بشر و حقوق بشردوستانه 

والیتــی  دفتــر  آمبودزمــن  بخــش 
افغانستان،  بشر  غورکمیسیون مستقل حقوق 
کارگاه ســه روزه آموزشی را با عنوان »آموزش 
حقوق بشــر و حقوق بشردوستانه« به تاریخ 3 
تا 5 ثور 1398با اشــتراک ۲4 تن )به شمول 
 1زن و ۲3مرد( از منســوبان قوماندانی امنیه، 
قطعه عملیاتی پولیــس، قوماندانی لوای نمبر 
3 نظم عامه مقیم غور، ریاســت امنیت ملی و 
مدیریت محبس در تاالر همایش دفتر والیتی 

غور برگزار کرد. 
هداف از برگــزاری این کارگاه، آشــنایی 
نیروهای امنیتی و دفاعی با موضوعات حقوق 
بشر و حقوق بشردوستانه بود که آنان می توانند 
در حین مخاصمات مسلحانه اجرائات شان را بر 

مبنای قوانین ملی و بین المللی عیار کنند. 

برگــزاری کارگاه آموزشــی ده روزۀ 
»اصول و اساسات حقوق بشر« 

دفتــر والیتی غور کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانستان، کارگاه آموزشی ده روزۀ 
»آموزش اصول و اساســات حقوق بشر« را با 
اشــتراک ۲6 تن )6 مرد و ۲0 زن( که از بین 
آنها 14 تن از معلمان لیسه های  شهر فیروزکوه 
و  دانشــجویان دانشگاه غور  از تاریخ 17 تا ۲8 

ثور 1398 در مرکز غور برگزار کرد.
اشــتراک کنندگان، کارگاه برگزارشده را از 
نظر محتوای برنامه و شیوه برگزاری و ارائه مواد 
آموزشی، عالی ارزیابی کردند و مقاله هایی نیز 
در روز آخر توســط هر کدام شان ارائه شد. در 
این مقاله ها بیان داشتند که آموخته های شان 
را برای خانواده های شان، در محیط مکتب برای 
شاگردان، در دانشگاه برای دانشجویان و سایر 

محافل  آموزش خواهند داد.
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* دفتر والیتی فاریاب
 تعهد برای ترویج حقوق بشر 

و حمایت از آن 
برنامه آموزشی ســه روزه با عنوان »نقش 
رســانه ها و فعــاالن مدنی در نهادینه ســازی 
ارزش های حقوق بشر« از طرف بخش تعلیمات 
دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر، با اشتراک  31  تن )شامل  19 مرد و 1۲ 
زن ( که متشکل از دســت اندرکاران رسانه ها، 
خبرنگاران، فعاالن مدنی و حقوق زن، از تاریخ 
3 تا 5 ثــور 1398 در تاالر همایش این دفتر، 

برگزار شد.
در برنامه آموزشــی فوق موضوعاتی چون 
 معرفی و دســتاوردهای کمیســیون مستقل 
حقوق بشرافغانســتان، حقوق بشر و حاکمیت 
قانون، قانون رســانه های همگانی، آزادی بیان 
از دیــدگاه قوانین ملی و بیــن المللی، حقوق 
شهروندی، قانون منع خشونت علیه زن، مبارزه 
بــا قاچاق و اختطاف انســان از دیدگاه قوانین 
ملی و بین المللی، قانون منع آزار و اذیت زنان 
و کــودکان، اخالق ژورنالیزم و روزنامه نگاری و 
فرهنگ حقوق بشــری  در طی سه روز توسط  
همــکاران بخــش تعلیمات، ســایر همکاران 
برنامه ای دفتر و مسئول اتحادیه ملی خبرنگاران 
والیت فاریاب برای اشتراک کنندگان ارائه شد. 

 تعهــد بر نهادینه ســازی ارزش های 
حقوق بشری و حمایت از آن در نیروهای 

امنیتی و دفاعی

کارگاه آموزشی ســه روزه »نقش نیروهای 
امنیتی و دفاعی در نهادینه ســازی ارزش های 
حقوق بشر« از ســوی بخش آمبودزمن دفتر 
والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان با اشــتراک ۲۲  تن )1 زن و ۲1 
مرد( از منســوبان بخش های امنیتی و دفاعی 
به شــمول مسئوالن نظارت خانه و توقیف خانه 
مــردان و زنان، آمر تعلیم و تربیه، عضو آمریت 
حل مســایل خانوادگــی و ســایر کارمندان  
قوماندانی امنیه، رئیس ارکان و پرسونل کندک 
دوم اردوی ملی و آمریت امنیت ملی اندخوی 
در تاالر همایش هوتل شــهر داری ولســوالی 
اندخــوی والیت فاریاب از تاریخ 10 تا 1۲ ثور 
سال 1398 خورشــیدی برگزار شد. هدف از 

برگزاری این کارگاه آموزشــی ارتقای ظرفیت 
و توانمند ســازی نیروهای نظامــی در زمینه 
آموزش، حمایت و نهادینه ســازی ارزش های 
حقوق بشر، رعایت اصول و موازین حقوق بشر 
دوســتانه بین المللی و کاهش شکنجه و رفتار 
خشن و غیرانسانی با مظنونان و متهمان بود. 

» حقوق  آموزشی  نشســت   برگزاری 
طفل در قوانین ملــی و بین المللی« در 

لیسه نسوان تواچی ولسوالی اندخوی 
بخش حمایت و انکشــاف حقــوق اطفال 
دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان نشست آموزشی و آگاهی دهی 
نیم روزه با عنوان »حقوق طفل در قوانین ملی 
و بین المللــی« را در تاریــخ 1398/۲/11 با ا 
شــتراک  3۲  تن از شاگردان صنف های »11 و 
1۲«  به شمول مدیر و یک تن از معلمان مکتب 
لیسه نســوان تواچی ولسوالی اندخوی والیت 

فاریاب برگزار کرد.

برگــزاری کارگاه آموزشــی »بهبود 
وضعیــت حقوق بشــر از طریق عرضه 

خدمات صحی باکیفیت«
بخــش تعلیمات دفتــر والیتــی فاریاب 
کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، کارگاه 
آموزشــی را با عنوان »بهبــود وضعیت حقوق 
بشر از طریق عرضه خدمات صحی با کیفیت« 
از تاریخ 14 تا 15 ثور 1398با اشتراک 3۲ تن 
)19 زن و 13 مرد( که متشــکل از کارمندان 
بخش صحی ولســوالی های اندخوی، قرمقول، 
قرغان و خان چهارباغ به شمول مسئوالن صحت 
عامه ولسوالی های مذکور، نماینده دفتر سنایی 
مقیــم اندخوی و فعالین حقــوق زن در مرکز 

ولسوالی اندخوی والیت فایاب برگزار کرد. 
در جریان این کارگاه آموزشی موضوعاتی 
چــون: معرفی و دســتاوردهای هفده ســاله 
کمیســیون مســتقل مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان، حقوق اساســی و وجایب اتباع، 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، قانون منع خشونت 
علیه زنان، حق صحــت از دیدگاه قوانین ملی 
و بین المللی و خالصه تحقیق ملی دسترســی 
به حق صحت و فرهنگ حقوق بشــری برای 

اشتراک کنندگان ارائه شد. 

* دفتر ساحوی بامیان 
 برگــزاری کارگاه آموزشــی ده روزه 

آموزش حقوق بشر 
بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ساحوی 
بامیــان کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان، کارگاه آموزشــی ده روز آموزش 
حقــوق بشــر را از تاریخ ۲6 حمــل تا 5 ثور 
1398 برگزار کرد. این برنامه، با حضور ۲6 تن 
از دانشــجویان و فعاالن مدنی در مرکز والیت 
برگزار شد. شرکت کنندگان این برنامه در طی 
ده روزه دربــاره وظایف و صالحیت های قانونی 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان، 
مفهوم و مصادق حقوق بشــر، مبانی نظری و 
نگرش تاریخی حقوق بشــر، پیش شرط های 
تأمین حقوق بشــر، اســناد بین المللی حقوق 
بشر، ضمانت های حقوقی حمایت از حقوق بشر 
در قانون اساسی، آزادی بیان، رسانه و خشونت، 
حقوق اشــخاص دارای معلولیت، منع قانونی 

خشونت و تنبه اطفال  و... آموزش دیدند. 

الفبای   برگزاری مســابقه کتابخوانی 
حقوق بشر

دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان در والیت بامیان، با همکاری 
آمریت سوادآموزی ریاســت معارف بامیان به 
تاریخ 1۲ ثور 1398 مسابقه کتابخوانی الفبای 
حقوق بشر را برای سوادآموزان زن برگزار کرد. 
در این مســابقه بیش از 1۲0 ســوادآموز زن 
اشتراک داشتند که از کتاب الفبای حقوق بشر 
امتحان دادند و 10 تن از میان آن ها از ســوی 
هیأت داوران انتخاب و با اهدای جوایز قدردانی 
شــدند. این برنامه برای تشویق سواد آموزان به 
یادگیری ســواد و مفاهیم حقوق بشــر برگزار 

 شده بود.
در ادامه برنامه، افزون بر محمدجواد دادگر، 
رئیس دفتر ساحوی بامیان و لطیفه محسنی، 
معاون امور اجتماعی والیت بامیان صحبت کرد 
و راه اندازی مسابقه را یکی از شیوه های مناسب 
برای ایجــاد آگاهی از موضوعــات و مفاهیم 
حقوق بشــری خواند. به باور او دسترســی به 
حق آموزش و پرورش یکی از رکن های اساسی 
است که شــهروندان به وسیله آن می توانند از 
ســایر حقوق بشــری خود دفاع کنند. ایشان 
داشتن سواد را یکی از لوازم توسعه و پیشرفت 
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جوامع انســانی عنــوان کرد کــه باعث ترقی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. 

در ادامه محفل سرپرســت ریاست معارف 
والیت بامیــان و علی شــاه مصبــاح، رئیس 
کمیســیون انتخابات والیــت بامیان صحبت 
 و هریک دسترســی به حقوق بشر را مستلزم 
دستیابی به دانش و آگاهی کافی از آن قلمداد 
کردند. در این برنامه پیام معین ســواد آموزی 
وزارت معــارف نیــز به خوانش گرفته شــد و 
در پایــان، برای ده تن از برگزیدگان مســابقه 

تصدیق نامه و جوایز اهدا  شد.

* دفتر ساحوی بلخ
 خشونت های رایج در مکاتب شهر مزار 

شریف و راه های مؤثر تربیت شاگردان

با برگزاری کارگاه آموزشی ده روزه، ۲5 تن 
از معلمان ده مکتب خصوصی شهر مزار شریف، 
با مفاهیم حقوق بشــر، و شــیوه های آموزش 
آشنایی عمیق تری پیدا کردند. در این کارگاه 
آموزشــی که از روز اول الی سیزدهم ماه ثور 
در تاالر همایش دفتر ساحوی بلخ کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان برگزار شد، 
تأثیر زباله های پالســتیکی بر محیط زیست، 
اصول اساســی حقوق طفل و شیوه های مؤثر 
آموزش در صنف های ابتدایی و کودکســتان 
از جملــه موضوعاتی بود که میــان مربیان و 

اشتراک کنندگان مورد بحث قرار گرفت.
اشتراک کنندگان هم چنین در قالب کارهای 
گروهی، انواع خشونت های رایج در مکاتب شهر 
مزار شریف، و شیوه های مؤثر تربیت در مکاتب 
و فضای کودکســتان از نگاه یک طفل را مورد 
بحث قرار داده و نتایج مباحث شــان را با سایر 

اشتراک کنندگان در میان گذاشتند.

* دفتر والیتی دایکندی
 برگزاری کارگاه آموزشی حقوق بشر و 

حقوق طفل 
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی دایکندی کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان به تاریخ 9 تا 10 ماه ثور کارگاه 
آموزشی دو روزه ای را با عنوان »آموزش حقوق 
بشر و حقوق طفل توسط معلم به دانش آموز« 
برای ده تن )5 زن و 5 مرد( از معلمان مکاتب 

مختلف ولســوالی میرامور والیــت دایکندی 
برگزار کرده است. 

معلمان اشتراک کننده بر این باور اند که با 
همه تأکیدهای قانونی، حقوق بشری و اسالمی 
هنوز بسیاری از اطفال در ولسوالی میرامور از 
حق آزادی، تفریح، احتــرام، محرمیت و حق 
ابراز نظر بدلیل موجودیت تبعیض جنســیتی، 
نبود امکانات رفاهی زندگی، پایین بودن آگاهی 
والدین از موازین حقوقــی و فقهی و فرهنگ 

بزرگ سالی، محروم اند.
کمبود معلمان مســلکی و توانا، نبود مواد 
درسی و مواد ممد درســی، نبود تعمیر برای 
بعضــی از مکاتب، عدم فضای مناســب برای 
تفریح و بازی اطفال، عدم آگاهی والدین نسبت 
به اهمیت سواد و دانش، اعمال کار شاقه باالی 
اطفال و سوء استفاده از آنان از جمله مشکالتی 
اســت که به بــاور اشــتراک کنندگان فرا راه 

شاگردان در مکاتب آنان وجود دارند.

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه برای 
روحانیان در والیت دایکندی

بخــش آموزش حقوق بشــر دفتر والیتی 
دایکندی کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان کارگاه آموزشی دو روزه را از تاریخ 
11 تــا 1۲ ماه ثور بــرای  علمــای دینی در 
ولســوالی شهرســتان والیت دایکندی برگزار 
کرد. در این کارگاه آموزشی 33 تن )۲4 مرد و 
9 زن( اشتراک کرده و مفاهیم اساسی حقوق 

بشر را آموزش دیدند. 

محرومیت شــمار زیادی از دختران و 
پســران از حق تعلیم و تربیه در منطقه 

»حالل« ولسوالی شهرستان
منطقــه حــالل از مربوطــات ولســوالی 
شهرســتان اســت، این منطقه سرسبز، زیبا و 
دلپذیر در نزدیکی جاده عمومی کابل ـدایکندی 
واقع شده است، اما داشتن موقعیت جغرافیایی 
خاص سبب شده است تا رنج عظیمی را در دل 

خود پنهان دارد. 
از جمله دسترســی به حق تعلیم و تربیت 
خدمات صحی، انکشافی و رفاهی از چشم دید 

مسئوالن امور  دور مانده اند.
به گفته محمد حسین  قربانی  ، رئیس شورای 
انکشــافی محل، این منطقه دارای 88 فامیل 
و بیشــتر از 300 نفر نفوس انــد، اما دختران 
و پســران زیادی اینجا از حــق تعلیم و تربیه 
محروم مانده اند؛ در طول هجده ســال گذشته 
حتی یک شخص دوازده پاس، چه دختر و چه 
پســر ندارند، زیرا مکاتبی که در دو طرف این 
منطقه واقع شــده اند خیلی دور اند و حد اقل 
فاصله از مکتب لیســه نســوان غاف ولسوالی 
شهرستان و لیسه نسوان شهید افگاری مربوط 
ولسوالی میراموردو الی دو نیم ساعت پیاده روی 
فاصله دارند که این امر سبب شده است  اطفال 
این اهالــی بهخصوص دختران از حق تعلیم و 
تربیه محــروم مانده  یا  بعد از ادامه چند صنف 

به ناچار روی به فرار و مکتب گریزی آورده اند.
اهالی ایــن منطقه ادعــا دارد که موضوع 
محرومیت شان  یا  ملحق ساختن این منطقه را 
به ولسوالی میرامور با مقامات مسئول در میان 
گذاشته اند، اما تا هنوز این تقاضا شنیده نشده 

است.
دفتــر والیتــی دایکندی در نظــر دارد تا 
نشســتی را به همین منظور با ادارات مسئول 
برگزار کند تا باشد که زمینه دسترسی اطفال 
منطقه حالل به حق تعلیم و تربیه فراهم شود.

* دفتر والیتی هلمند
با  آشنایی  ده روزه  آموزشــی   کارگاه 

حقوق بشر 

افغانستان،  کمیسیون مستقل حقوق بشر 
بخــش تعلیمات و آموزش حقوق بشــر دفتر 
والیتــی هلمند با همکاری ســایر بخش های 
ایــن دفتــر،کارگاه آموزشــی ده روزه ای را با 
عنوان »آشــنایی با حقوق بشر« برای ۲0 تن 
اشتراک کننده 9 مرد و 11 زن از جمع علمای 
دینی، حافظان قرآن و معلمان مکاتب  شــهر 
لشــکرگاه از تاریخ ۲ تا 14 ماه ثــور در تاالر 

همایش این دفتر برگزار کرد.
مســتقیم  پیام هــای  و  ارزیابــی  اوراق 
اشتراک کنندگان گویایی این بود که برگزاری 
این کارگاه آموزشــی برای همه مورد پســند 
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و مفهــوم بوده اســت و توقع داشــتند که در 
برنامه های آینده برای مردان و زنان کارگاه های 

آموزشی جداگانه و دوامدار برگزار شود.

امضای تفاهم نامه دفتر والیتی هلمند  
با مؤسسه عالی تربیه معلم 

دفتر والیتی هلمنِد کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانســتان تفاهم نامه همکاری را 
با مؤسســه عالی تربیه معلم والیت هلمند  به 
تاریخ ۲3 ماه ثور سال روان در مقر ریاست آن 
مؤسسه برای مدت یک سال تعلیمی  امضا کرد.

این تفاهم نامه میان کمیســیون مســتقل 
حقوق  بشر افغانســتان و مؤسسه عالی تربیه 
معلــم والیت هلمند، بر اســاس احکام قانون 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون و 
هدف دوم برنامه استراتیژیک و رهنمود در این 
مورد )توســعۀ حقوق  بشر( و اهداف آن منعقد 

شد.

و  تعمیم  بــرای  همکاری  تفاهم نامه 
گســترش حقوق بشــر با چند مؤسسه 

آموزشی
بخش تعلیمــات دفتر ســاحوی ننگرهار  
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان، 
تفاهم نامه همکاری دوجانبه را با پوهنتون های 
ننگرهار، کنرها، الفالح، التقوی و روشــان شهر 
جالل آبــاد درباره تدریس حقوق بشــر در آن 
نهادهای تحصیلی با حضور  رئیس و همکاران 
بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی ننگرهار 

و رئیسان و استادان این دانشگاه  امضا کرد. 

* دفتر ساحوی قندهار
 مالقات سرپرســت دفتر ســاحوی 

کندهار با سفیر کشور شاهی هالند

فخرالدین فایض، سرپرســت رئیس دفتر 
ساحوی کندهار کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان با آقای ارنست نورمان، سفیر کشور 
شــاهی هالند در افغانســتان به تاریخ 11ثور 
1398 در مقر ریاســت این دفتر مالقات کرد. 
اهداف این مالقات شــریک کــردن معلومات 
در مورد وضعیت عمومی حقوق بشــر در زون 
جنوب، حرف وحدیث های مردم در باره پروسه 
صلح و کارکردهای دفاتر کمیســیون در زون 

جنوب بود.
رئیــس دفتر ســاحوی قندهــار گزارش 

فعالیت هــا  دربــاره  مختصــر  معلومــات  و 
ودستاوردهای دفتر ســاحوی قندهار در سال 
1397 را ارائه داشــت . در مقابل سفیرکشــور 
شــاهی هالند نیز از تالش های مســتمر وفدا 
کاری های کارمندان کمیسیون در زون جنوب 
قدر دانی کرد و گفت: بسیار مهم و حیاتی است 
که در والیت هایی که تقریبا یک دهه جنگ را 
مســتقیما تجربه کرده است، یک نهاد حقوق 
بشــری وجود دارد و برای تأمین حقوق مردم 
صدا بلنــد می کند. موصوف تعهد ســپرد که 
جامعه بین المللــی در حفظ ارزش های حقوق 
بشــر و حقوق زنان تالش خواهــد کرد و در 
پروسه صلح جاری، طرفین منازعه افغانستان 
را تشــویق خواهد کرد تا از راه گفتگو به یک 
توافق برســند که حقوق ود آزادی های مردم،  

محترم باشد. 

* دفتر ساحوی ننگرهار
دسترسي به خدمات صحی با کیفیت، 

حق  بشر  است

بخش تعلیمــات دفتر ســاحوی ننگرهار 
کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان، 
سیمینار علمی یک روزه »دسترسی به خدمات 
صحی با کیفیت حق بشــر است« را با اشتراک 
65 تن با حضور والی والیت ننگرهار، استادان 
و دانشجویان دانشکده طب ننگرهار، داکتران 
مرکز و ولسوالی های والیت کنرها و لغمان به 
تاریخ 19 ثور 1398 در تاالر همایش دانشکده 
طب بوهنتون ننگرهار در شهرجالل آباد برگزار 

کرد.
در این ســیمینار صبرینه حمیدی، رئیس 
دفتر ســاحوی ننگرهار دربــاره حق صحت، 
شاه محمود میاخیل، والی والیت ننگرهار درباره 
فعالیت های دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر 
و دســتاوردهای آن در والیت ننگرهار، پوهاند 
دوکتور محمدناصر کاموال، سرپرست پوهنتون 
ننگرهار و رئیس دانشکده طب درباره اهمیت 
و ارزش ارائه خدمت طبــی، پوهنوال دوکتور 
حبیب اهلل مولــوی زاده از اســتادان پوهنتون 
درباره موضوع اخالق طبابت، پوهنمل دوکتور 
احمدشــکیب زلمی درباره ارزش نظریه عدلی 
طبی در پروسه عدلی قضایی، پوهنیار دوکتور 
اجمل غیور از استادان برجسته دانشکده طب 

ننگرهار روی  اثرات خشــونت بر صحت روانی 
بشر، پوهنوال دوکتور جمال عبدالناصر غازی 
رئیس شــفاخانه تدریسی و اســتاد دانشکده 
طب ننگرهار در زمینــه چگونگی تورید ادویه 
بی کیفیت و نقش داکتــران و ادارات ذی ربط 
در جلوگیری آن، پوهنیار دوکتور ســید رحیم 
عرب درباره معالجه و درمان امراض در کشــور 
و معــاون صحت عامه والیــت کنرها صحبت 

کردند. 

روشنســازی افــکار بــرای تحقق 
ارزش های حقوق بشر 

بخش تعلیمات حقوق بشر، دفتر ساحوی 
ننگرهار، کارگاه آموزشی ده روزه ای را برای ۲0 
تن اســتادان زن مکاتب مختلف والیت کنرها 
در تاالر همایش تربیه معلم آن والیت با حضور 
والی، رئیس دفتر ســاحوی ننگرهار، رئیسان 
تربیــه معلم، معارف و آمر امنیــت قوماندانی 
امنیه والیت کنرها با پوشش وسیع رسانه های 
صوتــی و تصویری در تاریــخ ۲8 ثور 1398 

برگزار کرد.
در  یادشــده  کارگاه  اشــتراک کنندگان 
جریان آموزش معتقد ســاخته شدند که واژه 
و موضوعات حقوق بشــری مخالــف احکام و 
معتقدات اســالمی نبوده، قناعت آنان فراهم 
شــد. آنان در پایان برگزاری این کارگاه بیان 
داشتند که ذهنیت منفی و پرسش های موجود 
درباره حقوق بشــر در مباحثات صورت گرفته 
و مقایســه ای با ارزش های اســالم از ســوی 

آموزگاران کمیسیون حل شد.

در  بشر  ایجاد شــورا رضا کار حقوق 
ولسوالی قرغه والیت لغمان

تعلیمات دفتر ســاحوی جالل آباد  بخش 
اولین شورای رضا کاران حقوق بشر زون شرق 
را در ولســوالی قرغه والیــت لغمان با حضور 
محترم صبرینه حمیدی، رئیس دفتر ساحوی، 
ولســوال قرغه والیت لغمان و پانزده عضو قبال 
تثبیت شــده این شــورا 10 مرد و 5 زن رسما 

ایجاد کرد.
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 معلولیــت همــواره بــوده و دربــاره آن 
دیدگاه های متفاوتی وجود داشــته اســت ، اما 
این دیدگاه ها در قرن حاضــر در مورد پدیده 
معلولیــت در حال تغییر اســت. زیرا هم زمان 
بــا ازدیاد جمعیت جهــان، گروه های مختلف 
اشخاص دارای معلولیت نیز بیشتر می شود  تا 
جایی که برآورد می شود که حدود 15 درصد 
جمعیت جهــان را اشــخاص دارای معلولیت 
تشــکیل می دهند. در کشــور ما هم مطابق 
سرشــماری ملی که در سال ۲005 ارائه شد، 
در حدود ۲.7% نفوس کشور را اشخاص دارای 

معلولیت تشکیل می دهند. 
برای این که اشخاص دارای معلولیت بتوانند 
مانند ســایر اشخاص از حقوق بشری و انسانی 
شــان بهره مند شــوند، دولت ها قوانینی را در 
مورد حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت 

وضع کرده اند.
بند اول ماده 53 قانون اساسی کشور چنین 

صراحت دارد:
 »دولــت به منظور تنظیــم خدمات طبی 
و مســاعدت مالی برای بازماندگان شــهدا و 
مفقودیــن و برای بازتوانی معلولین و معیوبین 
و ســهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به 

احکام قانون، تدابیر الزم اتخاذ می کند.«
بر این اســاس دولت نه تنها  قانونی جدید 
 بــه نام »قانون حقوق و امتیــازات افراد دارای 
معلولیت« را در  40 مــاده  تصویب کرد، بلکه 
الحاق خود را به کنوانسیون جهانی حمایت از 
حقوق اشــخاص دارای معلولیت، مصوب سال 

۲006 سازمان ملل متحد، نیز اعالم کرد.
در ماده 30 کنوانســیون حقوق اشخاص 
دارای معلولیت نیز در مورد مشارکت در حیات 
فرهنگی، تفریح، فراغــت و ورزش، دولت های 
عضــو کنوانســیون را مکلف کرده اســت که 
زمینه هــای مناســب را در موارد فــوق برای 
شمولیت اشــخاص دارای معلولیت در جامعه 

در نظر بگیرند. 
افغانســتان به عنوان یک کشور جنگ زده 
و در حــال جنگ در برگیرنده طیف وســیعی 
از افراد دارای معلولیت اســت، که بنابر عوامل 
گوناگونی سالمت جسمی و فیزیکی شان صدمه 
دیده انــد. کمبود و نبود تســهیالت و خدمات 
صحی و اجتماعی از یک ســو  و نابســامانی ها 
و گسســت های اجتماعی و ســنن ناپسند و 
ذهنیت هــای منفی فرهنگی، تــداوم جنگ و 
خشــنونت ها  از سوی دیگر، عرصه های زندگی 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی را برای چنین 
افرادی تنگ تر و ناســازگار کرده است. گروهی 
ناآگاهانه برای گریز از زندگی، به خاطر نومیدی 
بیش از حد، به اعتیــاد و دوری از مردم روی 

می آورند.
 در چنین احوال و اوضــاع نگران کننده ای 
 شــاهد جوانانی هســتیم که با وجود صدمه 
دیــدن ســالمت فیزیکی و جسمی شــان، با 
روحیه عالی امید به فردای بهتر، توانســته اند 
 در رشته های مختلف ورزشــی نه تنها الگو به 
هم ردیفان خود باشــند، بلکه الگوی افتخار و 
الهام به کشور نیز باشند که دستاورد های ملی 

و بین المللی را در جریان مســابقات ورزشی از 
آن خود کردهانــد. ورزش یکی از حوزه هایی 
اســت که زمینه شناسایی و رشد استعدادها و 
قابلیت های افراد دارای معلولیت را توانسته در 
کشــور ما به شــکل مؤثر آن نمایش دهد. در 
ماده 15 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت 
بــا تأکید روی اصــل دوری از تبعیض چنین 
آمده است: »معلولین، حق سهم گیری مساوی 
را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، تعلیمی و تربیتی، تفریحی و ورزشی، 

بدون تبعیض را دارایند.«
برای این که بدانیم ورزش چه نقشــی در 
بازتوانی و شــمولیت اشخاص دارای معلولیت 
دارد و آیــا هر فــرد دارای معلولیت می تواند 
ورزش کند، پای صحبت احمد جاوید شــرفی، 
آمر ورزشی جمعیت هالل احمر می نشینیم. او 
درباره بخش ورزشــی اداره سره میاشت چنین 

معلومات می دهد:
»480 تن ورزشــکار در ده رشته ورزشی 
داریم که در چهار رشــته آن زنان هم عضویت 
دارنــد، و آن رشــته ها عبارت انــد از: والیبال، 
پینگ پانگ، باســتکبال و تیم کاراته. شاگردان 
ما در این رشــته ها اعم از دختران و پســران 
از بین شاگردان پرورشــگاه وطن، مرستون و 
خانواده های بی بضاعت اند و ما از 11 ســال به 
این طرف به صورت منظــم تیم های محتلف 
ورزشی را به نوبت ایجاد کرده ایم  و فعاًل اعضای 
این تیم ها عضویت تیم های ملی را نیز داشته و 
افتخاراتی را نیز در رقابت های داخلی و بیرونی 

معلولیت 
ناتوانی نیست
)به مناسبت 14 ثور، 

روزملی گرامی داشت 

شهدا و افراد دارای معلولیت(

محمدعلی محبتی 
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برای کشور به ارمغان آورده اند. 96 تن از این ها 
ملی پوش و عضو تیم ملی اند.«

چندین تن از جمله 480 تن را اشــخاص 
دارای معلولیت های مختلف تشکیل می دهند 
کــه آن ها هــم در تیم ملی و در رشــته های 
مختلف ورزشی عضو اند. از جمله نوریه نجفی و 
از مردها محمد مردان )مشهور به ولی( است. 
خانم نوریــه در پینگ پانگ با افراد غیرمعلول 
مســابقه می دهــد و محمد مردان در رشــته 
دوش و تکوانــدو مهــارت دارد. وی با این که 
از داشتن دو دســت محروم است دارای کمر 
بند ســیاه بوده و خیلی شخص شجاع صبور و 
خوش برخورد است. روند دریافت کمر بند دان 
1 او در کوریا ادامه دارد . محمدمردان در دوش 

۲00 متر قهرمان شد.
موصوف در مورد نقــش و اهمیت ورزش 
برای همه به خصوص اشخاص دارای معلولیت 

چنین می گوید:
»درست اســت که ما با حمایت های مالی 
و معیشــتی وضعیت اطفال را قــدری بهبود 
می بخشــیم، ولی تشویق شان به ورزش نه تنها 
که ســالمت جســمی و روحی شان را تقویت 
می کند و به سر و وضع خود به صورت مناسب 
بلکه شمولیت شــان به  رســیدگی می کنند، 
رشته های مختلف ورزشی سبب  تغییر مثبت 

در زندگی روزمره شان  می شود.«

بانو نوریه نجفی، ورزشکار و عضوتیم 
ملی پینگ پانگ و بدمنتون کشور

بانو نوریــه نجفی فارغ دانشــکده تربیت 
بدنی دانشــگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی بوده 
و عضو تیم ملی پینگ پانگ و بدمنتون است. 
بانو نجفی افزون با  هنر آرایشــگری، خیاطی و 
تا حدودی نقاشی هم آشنایی دارد. بانو نجفی 
در مرکز اجتماعی معلولین ســواد آموزی برای 
اشــخاص دارای معلولیت درس داده و رضاکار 
سره میاشــت و فعاًل معاون شــرکت بازاریابی 

بانوان است. 
بانو نجفی در ایام طفولیت یک دست خود 
را از دســت داده است. او می گوید من با وجود 

این که یک دســت ندارم، ولی هیچگاه  خود را 
ناتوان احســاس نکــرده ام؛ درس های مکتب 
و دانشگاه را با یک دســت پیش  بردم. زمانی 
که می خواســتم در رشــته تربیت بدنی ادامه 
تحصیل بدهم، استاد  گفت که امروز یک زن از 
بیرون کشور برای ارزیابی می آید. اگر توانستی 
که توانایی خود را برایش  به نمایش بگذاری،  در 
این رشته قبولت می کنم، در غیر آن نمی توانی 

وارد این رشته شوی و من موفق شدم.
مــن در زندگی خود از بابت معلولیت خود 
ســختی و دشواری ندیده ام و فقط مشکل من 
در انتخابات تیم ملی اســت. زیرا  می خواهم با 
افراد غیرمعلول مسابقه بدهم و مسئوالن برایم 
چالش ایجاد می کنند، ولی بســیار خرسندم 
که آمر صاحب ورزشــی سره میاشت با تماس 
با فدراســیون جهانی این مشکل را حل کرده 

و حل می کند.
 او از ســفرها و دســتاوردهایش می گوید: 
»من ســه سفر خارجی داشــتم، سفر اول در 
مجمع عمومــی هالل احمرهــای جهانی در 
کشــور ترکیه و در آنجا مســابقه دوستانه با 
آرجنتاین، پاکســتان و فرانسه داشتم و آن ها 
مردان بودند، وقتی بر آن ها پیروز شدم، باعث 

حیرت شان شد.
ســفر دومم به کشور اندونیزیا و شرکت در 

480 تن ورزشکار در 
ده رشته ورزشی داریم 
که در چهار رشته آن زنان 
هم عضویت دارند، و آن 
رشته ها عبارت اند از: والیبال، 
پینگ پانگ، باستکبال و تیم 
کاراته. شاگردان ما در این 
رشته ها اعم از دختران و 
پسران از بین شاگردان 
پرورشگاه وطن، مرستون و 
خانواده های بی بضاعت اند و 
ما از 11 سال به این طرف به 
صورت منظم تیم های محتلف 
ورزشی را به نوبت ایجاد 
کرده ایم  و فعالً اعضای این 
تیم ها عضویت تیم های ملی 
را نیز داشته و افتخاراتی را 
نیز در رقابت های داخلی و 
بیرونی برای کشور به ارمغان 
آورده اند. 96 تن از این ها 
ملی پوش و عضو تیم ملی اند

مسابقات آسیایی بود. هر چند  در این 
ســفر مربی و وســایل ورزشی خوب 
نداشــتم و با حریفان از کشور چین، 
جاپان، اندونیزیا مســابقه دادم، ولی 
متأسفانه با تفاوت دو نمره نتوانستم 
مدال بگیرم. ولی بازهم مأیوس نشدم 
و به راهم ادامه دادم و ادامه می دهم. 
اشــخاص دارای معلولیت که از سایر 
کشورها در آن مســابقه آمده بودند 
همه  با داشتن مثال دست مصنوعی، 
پای مصنوعی ویژه و حتی ریکت های 
ولی  زمین می شدند،  وارد  مخصوص 
متأســفانه ما از این امکانات بهره مند 
نبودیم و وقتی آنها از مدت قر نطین 
من سوال کردند و گفتم که من بدون  
قر نطین در مســابقه شرکت کرده ام، 

باعث تعجب شان   شد .
 سفر ســومم به  دبی و شرکت در 
مسابقات بدمنتون بود. در این مسابقه 
مدال برونز گرفتــم و حریف هایم از 
کشور های تایلند، هندوستان ، امارات 
متحده عربــی، عراق و بحرین بودند. 
من  حاضر بودم با آنها  در مســابقات 
دبل شرکت کنم، ولی  حاضر نشدند. 

او برای بهبود ورزش و ورزشکاران 
چنین می گوید: 

ادامه در صفحه 44
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انســان د الله تعالی پــه مخلوقاتو کې تر 

ټولو ارشف مخلوق ګڼل شوی، له همدې کبله 

د مځکــې پر رس د الله تعالی خلیفه او په ټولو 

موجوداتــو کې مکرم او معــزز موجود په توګه 

پېژندل کیږي.

د اســالم مبــارک دیــن انســان ژغورنــې 

ته خــورا ډيــره پاملرنه کړې، انســاين صحت 

يې ســرت نعمت ګنلــی، هغه ته يــې په خپلو 

لومړيتوبونــو کې ځــای ورکړی، او د ســاتنې 

لپاره يې مختلفې الرې چارې په کار اچويل.  

صحــت او عافیــت د بــرشي حقوقو هغه 

اسايس او بنســټیز حق دی، چې نورو برشي 

حقوقــو ته د زينــې حیثیت لري، هر انســان 

حق لري چې ښه صحت ولري تر څو په ټولنه 

کــې عزمتنــد ژوند وکــوالی يش، د صحت او 

ســالمتیا حق د اســالمي رشیعت ترڅنګ په 

نړیوالو قوانینو کې هم محفوظ شوی، د برشي 

حقوقو نړیوالې اعالمې ۱۵ مې مادې لومړۍ 

فقره کې داســې رصاحت شوی )هر انسان د 

داسې ژوند حق لري، چې د ده او د کورنۍ د 

غړو سالمتیا او صحت يې تضمین کړي، چې 

روغتيا د برش حق 
او روغتيا 
ساتنه يې ديني 
او انساين دنده ده
عبداملالک نیازی

په هغه کې خوراک، لباس، د اوســیدو ځای، 

طبي خدمــات او ټولنیزې اړینې اســانتیاوې 

شاملې دي(  

د صحت او روغتیا حق د نورو برشي حقوقو 

رسه ژوره او نــه بیلیدونکــې اړیکــه لري، چې 

خوراک، لباس، کار، تعلیم، کرامت، مساوات، 

د تعذیب منع، معلوماتو ته الرسســی، د ټولنو 

تاسیس، نقل او حرکت هغه حقوق او ازادیانې 

دي چــې د صحــت له حق رسه قــوي ارتباط 

لري او بیلیدونکي توکــي دي، له دې کبله د 

برشي حقوقو اړوند نړیوالو اسنادو او په خاصه 

 )WHO( توګــه د نړیــوال روغتیايې ســازمان

له مخې د صحت حق داســې تعریف شــوی 

)روغیتا او صحــت:  بدين، عقيل او اجتامعي 

بشپړې سالمتیا ته وايې( په کومو الفاظو چې 

د صحت تعریف شــوی د هغــو له دقت څخه 

معلومیږي چــې صحت یواځې بدين او عقيل 

ســالمتیا ته نه وايې بلکې تر څنګ يې داسې 

ټولنیــز او اقتصادي عوامــل برابرول اړین دي 

چې برش ته د روغ او سامل ژوندانه تیرولو زمینه 

برابــره کړي. موږ په دې مقاله کې د صحت او 

عافیت په اړه د اسالمي رشیعت دريځ ته کتنه 

کــوو، او د موضوع د هراړخیز وضاحت لپاره د 

صحت په نعمت، صحت ته پاملرنه، معالجه او 

تداوي اړخونو باندې تفصیيل بحث کوو.

صحت سرت نعمت دی:

صحت هغه ســرت نعمت دی چې له مخې 

يې انســان د نورو حقوقو څخه ګټه اخســتلی 

يش او د ټولنــې پــر وړانــدې مســؤلیتونه ادا 

کــوالی يش، ډیری انســانان لــه دې نعمت 

څخه بې خربه دي، قــدر يې نه کوي او الزمه 

ګټــه ورڅخه نــه اخيل، همــدې مطلب ته په 

يو حديث رشيف کې داســې اشــاره شــوې: 

)نعمتان مغبون فیهام کثیر من الناس الصحة 

والفــراغ( دوه نعمتونه داســې دي چې ډیری 

خلک ورڅخه د ګټې نه اخیســتلو له کبله په 

تاوان کــې دي، چې یو يې صحت او بل فارغ 

وخت دی.

د صحــت لــه نعمت څخــه د ادراک لپاره 

شــفاخانو ته تلل او د مریضانــو عیادت کول 

ســنت دي، رســول الله صلی الله علیه وسلم 

خپلو اصحابــو ته امر کاوه چې له الله څخه د 



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره دوم، ثور 1398

روغ صحت غوښــتنه وکــړي؛ یو صحايب درې 

ځــيل د بهرتینې دعــاء په اړه پوښــتنه وکړه، 

رســول الله صلی الله علیه وسلم ورته په درې 

واړو ځلو وفرمایل )سل ربک العافیة واملعافاة 

فــی الدنیا واالخرة( خپــل رب څخه په دنیا او 

اخرت کې د صحت او عافیت دعاء کوه.

د اســالم پــه ډیــرو هدایاتــو کــې قوت، 

صحت او عافیت ته خیر ویل شــوی او د هغو 

اهدافولــه جملې څخه شــمېرل شــوی چې 

ساتنه يې لومړيتوب لري، دا ځکه چې مهمې 

او ســرتې چارې یواځې قــوي او امني خلک 

تــر رسه کوالی يش، قوي عقــل او قوي اراده 

یواځې په روغ او ســلیم جسد کې ځای لري، 

له دې کبله رســول الله صلی الله علیه وسلم 

قوي مؤمن تر کمــزوري مؤمن بهرته ګڼلی او 

د شــعیب علیه الســالم لور هم خپل پالرته د 

یوسف علیه السالم په اړه چې قوي او امین و، 

داســې نظر ورکوي )َيا أََبِت اْسَتأِْجرُْهۖ  إِنَّ َخرْيَ 

َمِن اْســَتأَْجرَْت اْلَقِويُّ اْلَِمنُي( )26( ای پالره 

ته یوسف له ځان رسه په مزدورۍ و نیسه ځکه 

چې هغه قوي او امانتدار دی.

د صحت ساتنې اړوند تدابیر:

لکه مخکــې چې یادونه و شــوه صحت د 

الله تعالی له طرفه سرت نعمت دی، د نوموړي 

نعمت خوندي ساتلو په موخه په اسالم کې یو 

لړ تدابیر په پام کې نیول شوي:

ټول هغه شیان چې صحت ته تاوان رسوي 

حرام بلل شوي:

ټول نشه يي توکي او مسکرات لکه رشاب، 

افیــون او نــور هغه چې عقل ته تاوان رســوي 

رجس او شــیطاين عمل بلل شوي او له کولو 

څخــه يې منع راغلې  )یا أیها الذین آمنوا امنا 

الخمر واملیرس واالنصــاب واالزالم رجس من 

عمل الشــیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون( ای 

مؤمنانو بې له شــکه رشاب، قــامر، فال نیول 

پلیتي او نجاست دی، ځان ترې وساتئ د دې 

لپاره چې کامیاب يش، رســول الله صلی الله 

علیه وســلم هر نشــه يي توکی حرام بلی او د 

نشــه يي توکو له کار و بار رسه تړلې لس ډلې 

يې غنديل او لعنت يې پرې ویلی.

 ۱- څــوک چې د انګورو تــاک د رشابو په 

نیت کیږدي.

 ۲- څوک چې په همدغه نیت د دې تاک 

روزنه کوي.

 ۳- رانیونکي یې.

 ۴- خرڅونکي یې.

 ۵- څښونکي یې.

 ۶- کارمند یې.

 ۷- حمل و نقل کونکی یې.

 ۸- ساقي یې.

 ۹- تحویل اخیستونکي يې.

 ۱۰- انګــورو تــه د رشابــو په قصد فشــار 

ورکونکی.

د زنــا او لواطت د حرمت له مهمو اســبابو 

څخه یو هم د مرضونو څخه وقایه ګڼل شوې، 

د غريب دنیا مشاهدات زمونږ په دغه دعوا ښه 

دلیل دی.

له اندازې څخــه زیات خوراک څخه منعه 

راغلــې. رســول الله صــيل الله عليه وســلم 

فرمايــيل: مــا مأل آدمــي وعاء رشا مــن بطنه 

حسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه فإن كان ال 

محالة فثلث طعام و ثلث رشاب و ثلث لنفسه.  

تر ټولو بد لوښــی چې انســان یې ډکوي هغه 

د ده ګيډه ده، انســان ته دومره خوراک کايف 

دی چــې ده ته توانايــي ورکړي، کــه بیا هم 

څوک د خوراک شــوقي وي نو خپل نس دې 

په دریــو برخو وویيش، یوه برخه خواړو ته، بله 

يې اوبو ته او درېیمه هوا ته. املســتدرك عىل 

الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهبي يف 

التلخيص - )4 / 367(

په حیض کــې له کوروالــه څخه مامنعت 

شــوی: َوَيْســأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى 

َســاَء يِف اْلَمِحيــِض واََل َتْقَرُبوُهنَّ  َفاْعَتزُِلــوا النِّ

ــرَْن َفأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيُث  َحتَّــى َيْطُهرَْن َفِإَذا َتَطهَّ

وَّاِبــنَي َوُيِحبُّ  أََمَرُكــُم اللَّــُه إِنَّ اللََّه ُيِحــبُّ التَّ

ِريَن ]البقرة : 222[ ژباړه: او پوښــتنه  اْلُمَتَطهِّ

کوي له تا نــه د حیض له دورې نه، ورته ووایه 

په هغــه کــې رضر دی، په دې حــال کې له 

هغــوی رسه مه یــو ځای کیــږئ، او ترې لرې 

والی وکړئ، تر هغو چې له حیضه پاکې يش، 

او کله چې ښــې پاکې يش نو بیــا بیا ورته له 

همغه ځای نه راشئ چې الله درته اجازه کړې، 

الله توبه کوونکي او پاکي کوونکي خوښوي.

د دې ایت په رڼا کې کې معلومه شوه چې 

د حیــض په وخت له ښــځې رسه جامع کول 

حــرام دي، ځکــه چې هغــه رضر، چټيل ده، 

اوســني طب هم دا ثابته کــړې چې د حیض 

په دورانیه کې ښــځې رسه جامع کول د ډیرو 

مهلکو )رسطان( مرضونو سبب کیږي.

نظافت ســاتل: اسالم د ټولو انساين ټولنو 

لپاره د نظافت ښــوونې او نظافت ســاتنې په 

ډګر کې قیادي رول لوبولی الله پاک فرمایی: 

ِريَن »  وَّاِبــنيَ َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ » إِنَّ الّلَه ُيِحبُّ التَّ

الله تعالی توبه کوونکي او نظافت ســاتونکي 

خوښوي.

نظافــت د ایامن یوه ډیــره مهمه برخه ده 

دغــه مطلب تــه حــرت پیغمرب صلــی الله 

علیه وسلم داســې اشاره کوي: )الطهور شطر 

االیامن ( پاکي د ایامن یوه حصه ده.

په اسالم کې طهارت د عبادت لپاره رشط 

شوی دی، عبادت د طهارت نه بغیر نه کیږي، 

پیغمرب صلی الله علیه وسلم فرمايي :)اليقبل 

اللــه صــالة بغري طهــور( نه قبلــوي الله پاک 

ملونځ بغیر د اودس څخه.

اودس یو دوامدار نظافت دی چی په شپه 

او ورځ کې پنځه ځله تکراریږي او د انسان له 

جسم څخه چټيل پاکوي.

اســالم د نظافت په سلسله کې یواځې په 

اودس اکتفاء او بســنه نه کوي بلکې د اودس 

تر څنګ په غســل چی د ټول بــدن پاکوايل 

څخه عبارت دی امر کوي، غســل په متعددو 

حاالتو کې واجب او ځینو نورو کې مســتحب 

دی:

۱- جنابت

۲- حیض

۳- نفاس

 ۴- د جمعــې ملونــځ لپــاره: )غســل یوم 

الجمعة واجب عىل كل محتلم(

۵- د اخرت ملونځونو لپاره.

اسالم نظافت ته دعبادت درجه ورکړې، او 

د الرو څخــه د چټيل لــرې کول صدقه بويل، 

پیغرب صلی لله علیه وســلم فرمايــي: )اماطة 

الذى عــن الطريق صدقــة( د الرې نه چټيل 

لرې کول صدقه ده.

د نظافت ډولونه:

د ســامل او صحتمند حالت ته د الرسيس 

لپاره په درې ډوله نظافت تاکید شوی، چې په 

الندې توګه ورڅخه یادونه کوو:  

شــخيص نظافت: الســونه د انسان جسم 

اوخوړو تــه مرضونه انتقالوي او د ډیرو امراضو 

ســبب کیږي نو الزمه ده چې خپل السونه په 

اوبو او صابون همیشه ووینځو، له همدې ځایه 

پیغرب صلی الله علیه وســلم په هر مســلامن 

بانــدې د خــوب نه وروســته اول د الســونو د 

درې ځلــه وینځلو تاکید کوي: )إذا اســتيقظ 

احدكم من منامه فاليغمســن يــده يف املاء 

حتى يغســلها ثالثا فإنه اليدري اين باتت يده 

من جسده( کله چې له تاسو یو کس له خوب 

څخه بیداریږي، الس دې په اوبه کې نه کښته 

کوي، بلکه لومړی دې خپل السونه درې ځلې 

ووينځې، ځکه چــې دی نه دی خرب په خوب 

کې يې السونه د جسد په کوم ځای کې شپه 

تیره کړې. د خوړو څخه وروســته د السونو نه 

وينځــل د مرضونو ســبب کیږي، رســول الله 

صىل الله عليه وســلم فرمايې: )من بات ويف 

يده ريح غمر فأصابه شــئ فال يلومن االنفسه 

( رواه الرتمــذي. په حدیــث کې د )ریح غمر( 
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څخه مطلب د خوړل شــوي طعــام بوی دی، 

یعنې که څوک څه وخوري او بیا الســونه و نه 

وینځي نو که مریض شو سبب یې دی په خپله 

دی. 

 ویښــتان، غوږونه پــاک ســاتل او نوکان 

کمول د شــخيص نظافــت مهمه برخــه ده، 

پیغمرب صلی الله علیه وسلم یوه ورځ یو سړی 

ولیده چې ویښــتان یې چټل ؤ، نورو صحابوو 

تــه یې و فرمایــل: )أما يجد هذا مايســكن به 

شــعره(  دا ســړی دومره څه نه لري چې خپل 

ناپاکه ویښتان پرې پاک کړي؟!

د شخيص نظافت په لړ کې د پنځو شیانو 

پاک ســاتلو ته فطري سنت ویل شوي، یعنې 

پاکوالــی يې د ســامل انســان پــه فطرت کې 

نغښتی دی، پیغمرب صىل الله عليه وسلم فرما 

يي: )خمس من الفطرة: االستحداد، والختان 

وقص الشــارب، ونتف اإلبط، وتقليم الظافر( 

یعنی پنځه شــیان داســې دي چې په خلقي 

توګه د هر انسان په فطرت کې ایښودی شوي 

دي او په رشیعت کې سنت بلل شوي:

۱- ترنامه کښته ویښتان لرې کول

۲- ختنه

۳- بریتان لڼډول

۴- د بغل ویښتان پاکول

۵- نوکان کمول.

د غاښــونو او خولې پاکوالــی: د خوړو نه 

وروســته او له ویده کیدو مخکې مسواک او د 

غاښونو کریم  استعاملول د سامل صحت لپاره 

ســنت دي، رســول الله صلی الله علیه وسلم 

فرمايــي )که زما په امت ســختي او تکلیف نه 

راتللــی نو ما به دوی تــه د هر ملانځه لپاره په 

مسواک استعاملولو امر کړی وای.

د مســواک ګټې: تــر ټولوغټــه ګټه يې د 

الله رضا الســته راوړل دي، رســول الله صىل 

الله عليه وسلم فرمايې: )السواك مطهرة للفم 

مرضاة للــرب( د مســواک په اســتعامل کې 

د اللــه تعالی رضــا او د خولــې پاکوالی دی، 

مســواک وهل بې شــمېره روغتیايي ګټې هم 

لري چې په الندې ډول ورڅخه یادونه کوو:

١-  په مســواک کی )فلوراید( په نوم مواد 

وجود لري چــې غاښــونه د چنجنوايل څخه 

ژغوري.

2-  په مســواک کې د ) کلور( په نوم مواد 

وجود لری چې غاښونه په خپل طبیعي سپني 

حالت سايت او د بدرنګۍ څخه يې ژغوري. 

3-  په مســواک کې )سیلکوز( نومي ماده 

شته چې غاښونه سپینوي.  

4-  مســواک کې )کربیــت او قلوی( مواد 

شتون لري چې غاښونه د هغه بکرتیاوو څخه 

ژغوري کوم چې د تسوس سبب کیږي.

5-  مســواک د زخــم ژر جوړونې او د وریو 

په ســاتنه کې او همدا راز وریو ته ســامله وده 

ورکولو کې اغیزناک رول لري.

6- د نشه یي توکو په پریښودو کې مرسته 

کوي.

د مسواک د استعال وقتونه:

د مسواک اســتعامل په پنځه حاالتو کې 

مسنون او مفید دی: 

۱- د مانځه وخت کې.

۲- د اودس پر مهال.

۳-  د قرآنکریم تالوت پر مهال.

۴-  خوب نه وروسته.

۵- د خولــې د حالت بدلیــدو په وخت. د 

خولې حالت دوه صورتونو کې بدلیږي، د ډیر 

وقت لپاره څه نه خوړل او یا نه څښــل او د بد 

بویه شیانو خوړل.

 د خــواړو او څښــلو پاکوالــی: د ډوډۍ 

تیارولو نه مخکې او وروسته د السونو مینځل. 

د میوې او سبزي وینځل او بیا یې په پاک ټکر 

وچول او تلف شــوي اجزاء ترینه لرې کول. د 

پاکو لوښــو او ظرفونو اســتعاملول. د غذا ښه 

پکنــګ او بیا یې په یخچال کې ســاتل، وچه 

میوه په ښــه توګه ډبو کې بندول او بیا يې په 

وچ ځای کې ساتل.

د خوړو نظافت:

په پاکو او نظیفو خواړو د اســتعاملولو امر 

َباِت َما  شــوی: )َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيِّ

َرزَْقَناُكْم َواْشــُكُروا ِللَِّه إِْن ُكْنُتــْم إِيَّاُه َتْعُبُدوَن( 

]البقــرة : ١72[ ای مؤمنانــو تاســو حالل او 

پاک خواړه خورئ، که تاسو په رېښتنې د الله 

عبادت کوئ

په لوښــي کې له تنفس څخه منع راغلې: 

رســول اللــه صلی اللــه علیه وســلم فرمايي: 

)إذا رشب أحدكم فال يتنفــس يف االناء( رواه 

البخاري. څښــونکی باید د څښلو په موخه په 

لوښــی کې تنفس ونه کــړي برابره ده چې دا 

لوښي د ده خاص وي یا عام وي.

له نفخ )پوکولــو( څخه هم منع راغلې: په 

حدیــث کې د تنفس تر څنګ له نفخ یعنی د 

ګرمو خواړو لــه پوکولو څخه هم منع راغلې د 

ابن عباس رضی الله عنه څخه داســې روایت 

نقــل شــوی دی: )نهى أن يتنفــس يف اإلناء 

أوينفخ فيه ( رســول الله صىل الله عليه وسلم 

په لوښــي کې له تنفس او د ګرمو خواړو له پو 

کولو څخه منع کړې. اوســني طبی تحقیقاتو 

دا ثابته کړې چې د انسان په خوله کې ځینې 

داسې مکروبونه شتون لري چې هغه په ګرمه 

فضاء کې ډیر ژر منو او وده کوي چې د معدې 

د مزمنو مرضونو المل کیږي او هغه د پوکي په 

صورت کې ګرمو خوړو ته انتقالیږي. 

د چاپرييال پاکوالی: 

چاپیريــال عبــارت دی له هغــې ځمکې 

څخه چې مونږ پرې ژوند کوو او د زراعت څخه 

يې اســتفاده کوو.هغه بحرونه اوسیندونه دی 

چې بېړۍ پکې ســیر کوي او انسان ور څخه 

د کبانو په شکل کې تازه غوښه السته راوړي. 

هغه صفا او خوږې اوبه دي چې انســان پرې 

خپله تنده ماتوي. او هغه هواء ده چې انسان 

يې تنفس کوي. هغه ملر دی چې انســان يې 

له توانايي څخه ډول ډول استفاده کوي. هغه 

نباتــات او حیوانــات دي چــې طبيعي توازن 

سايت.

د چاپیریال پاکوالی له هغو مهمو تدابیرو 

څخه ګڼل کيږي چې انسانانو رسه د سامل او 

روغ صحت ته د الرسيس په برخه کې مرســته 

کوي، همدې اهمیت ته په کتو رسه اســالمي 

هدایاتــو کــې د چاپريیال په پاک ســاتلو امر 

شــوی، چــې د بیلګې پــه ډول د یو څو څخه 

یادونه کوو:

ځمکه د فســاد څخه ژغورل: هر شی چې 

اللــه پاک د ځمکې پر مخ پیــدا کړی هغه په 

کامله توګه د انســان په خدمــت کې دی، تر 

څو په متوازن شــکل انسان ور څخه استفاده 

وکــړي، الله جل جالله فرمایي: )والرض مدد 

ناهــا والقينا فيهــا روايس وانبتنا فيهامن كل 

شئ موزون( ځمکه مو تاســو لپاره غوړولې او 

د استقرار لپاره مو غرونه ور باندې لکه ميخونه 

نصــب کړي او د هر نبــات څخه مو په متوازنه 

توګــه د ځمکــې په رس شــنه کړي تــر څو د 

طبیعت توازن وســاتل يش، لــه همدې كبله 

الزمه ده چی انسان د ځمکې ساتنه وکړي او 

له رضر رســولو څخه يې ډډه وکــړي تر څو د 

منافعــو تر منځ یې طبيعي توازن مختل نيش 

الله پاک فرمايي: )والتفســدوا يف االرض بعد 

اصالحها ( ځمکه د تاســو لپــاره صالحه پیدا 

شوې هغه مه خرابوئ.

د پاکــې هــوا لپاره پــه نیالګیو کښــينولو 

امر شــوی، رســول الله صلی الله علیه وسلم 

فرمايــي: )إذا قامــت الســاعُة ويف يد أحدكم 

فســيلة فليغرســها( که قیامت راغی او تاسو و 

توانیدئ چې یو نیال کښــينوئ نو کښــې يې 

نوئ.

د اوبو په پاک ســاتلو تاکید شــوی، رسول 

الله صلی الله علیه وســلم په یو حدیث کې د 

والړو اوبــو له چټلولو منع کړې: »نهى رســول 

اللــه صىل الله عليه وســلم أن يبال يف املاء 

پاتې په 2٠ مخ کې
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گروه بین المللی توسعه پایدار
روز صلــح، به یادبــود و تقویت آرمان های 
حقوق بشــری میان همه ملت هــا اختصاص 
پیدا کرده اســت و می توان آن را تذکری برای 
جلب مردم به این نکته دانســت که ســازمان 
ملل متحــد با وجود همه محدودیت های خود 
همچنان ابزاری زنده و پویا در خدمت به صلح 

است.
همه ســاله، در این روز، ســازمان ملل با 
مانند اختصاص  برنامه های خاصــی  برگزاری 
بنرهــا، نمادهایی چون زیتون، زنگ، شــمع 
و ســنجاق ســینه، با شــعار »حق بر صلح« 
می کوشــد تا توجه جهانیــان را به موضوعی 

خاص جلب کند.
از دیرباز، دستیابی به صلح و آرامش همواره 
جزء باالترین آمال بشری بوده حتی در تشکیل 
جامعه بین الملل نوین مبتنی بر منشور سازمان 
ملل متحد، حفظ صلح به عنوان نخستین هدف 
ملل متحد عنوان شــد. تا جایی که احترام به 
حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز، به عنوان 
ابزاری جهت تحقق این هدف نگریسته شده اند.

چنین نگرشــی در مقدمه اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر )1948( میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی )1966( و میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1966( 
نیز انعکاس یافته است. قبل از آن که فهرست 
حقوق مندرج در این اسناد را به دالیلی چون 
عدالت، کرامت و ارزش انســان مدلل سازند، 
این دیدگاه مجمع عمومی منعکس شــده که 

به رسمیت شناختن کرامت ذاتی کلیه اعضای 
خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر 
آنان اســاس آزادی، عدالت و صلح در جهان را 

تشکیل می دهد.
واژه و اصطــالح »صلح« همواره به مفهوم 
فقدان جنگ و درگیری های مســلحانه تعبیر 
آورده می شد که در چنین معنایی صلح بطور 
مضیق مدنظر بوده کــه از آن به تعبیر »صلح 
منفی«3 یاد می نمایند. تا این که در قطع نامه 
کنفرانس عمومی یونســکو4 آمده که اساساً، 
اصطــالح صلح منحصراً نمی توانــد به معنای 
فقدان درگیری مســلحانه باشد، بلکه عالوه بر 
آن، صلح شامل فرآیند توسعه، عدالت و احترام 

کامل میان ملت ها و... نیز می شود.
بــه  این ترتیب، در مفهومی گســترده تر و 
در قالــب »صلح مثبت«5 به کار گرفته شــد، 
اما اصطالح »حق صلــح« که از جمله حقوق 
معروف به نســل سوم حقوق بشــر شناخته 
می شــود، برای نخســتین بار در سال 1976 
توسط کمیسیون حقوق بشــر مطرح گردید. 
گام بعدی هم زمانی برداشــته شد که مجمع 
عمومی در سال 1978، اعالمیه آمادگی جوامع 

برای زندگی در صلح را صادر کرد.
صلحی کــه در اینجــا از آن بحث خواهد 
شد صلح در مفهوم همین اصطالح اخیر یعنی 
»حق صلح« است که در زمره حقوق جمعی6 
برشمرده شــده و تحت عنوان حقوق ملت ها 
یا اصطالحاً نســل ســوم7 حقوق بشر نامیده 

می شود.

منابع حمایت از حق صلح
از آنجایی که شناسایی حقوق نسل سوم از 
جمله حق صلح دارای ســابقه چندان طوالنی 
نمی باشــد و از طرفی، به رســمیت شناختن 
حقوق این نسل با مخالفت های متعددی مواجه 
بوده اســت، لذا منابعی که در آن حق مزبور به 
رسمیت شناخته شده باشد بسیار اندک است. 
بر خالف حقوق بشــر فردی )حقوق مربوط به 
نســل اول و دوم( که به نحو گســترده ای در 
اسناد و منابع متعدد حقوق بشری به رسمیت 
شناخته شــده و مورد حمایت قرار گرفته اند. 
مشکل دیگری که وجود دارد این که در برخی 
از اسناد به جای اصطالح »حق صلح« از عبارت 

حق »زندگی در صلح« استفاده شده است.
به هر حــال،  تعداد معدودی از اســناد را 
می  توان برشمرد که در آنها بحث از حق صلح 
با این دو اصطالح مطرح شده و به این ترتیب 
چنین حقی به رسمیت شناخته شد. مهمترین 
سندی که در آن حق صلح به رسمیت شناخته 
شد »اعالمیۀ درباره حق ملت ها به صلح« است 
که در ماده یک آن صریحاً بیان شده به این که 
»با احترام اعالم می نماییم که همه مردم سیاره  
ما از حق مقدس صلح« برخوردار ند این اعالمیه 
بطور خاص درباره حق صلح تدوین یافته است.
معاهده دیگری که در آن صریحاً حق صلح 
را به رسمیت شناخته »منشور آفریقای حقوق 
بشر و ملت ها«است که در ماده ۲3 آن چنین 
آمده اســت:  »تمامی ملت ها باید حق صلح و 
امنیت ملی و بین المللی داشته باشند...« این 

چالش های 
فرا روی حق صلح، 
به عنوان نسل سوم 
حقوق برش
گروه بین املللی توسعه پایدار

ماهنامه حقوق بشر
 سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398
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معاهده از جمله اسناد الزام آور منطقه ای نظام 
آفریقایی حقوق بشر است.

عــالوه برایــن، دو ســند در برخــی از 
قطعنامه های صــادره از جانب مجمع عمومی 
ســازمان ملل )اعالمیه آمادگــی جوامع برای 
زندگــی در صلح( از حق ذاتی زندگی در صلح 
برای تمامی انسان ها و ملت ها حمایت به عمل 
آمده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 
متحد نیز در قطعنامه خــود این حق را مورد 

تأیید قرار داده است.
چالش های فراروی حق صلح

چنانکه مشــاهده نمودیــد، منابعی که در 
آنها حق صلح به رسمیت شناخته شده، بسیار 
محدود بوده و عالوه بر این، از جایگاه واالیی در 
در نظام بین المللی برخوردار نیستند. مهمترین 
سندی که در آن حق صلح به رسمیت شناخته 
شده، یک سند غیر الزام آور است که در هنگام 
رأی گیــری برای تصویــب آن 34 دولت رأی 

ممتنع دادند.
تنها سند الزام آوری که حق را به رسمیت 
شناخته )منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها( 
سندی منطقه ای اســت که تنها بر دولت های 
عضو آن الزام آور اســت. عالوه بر اشکالی که از 
جهت منبع به رسمیت شناختن این حق بر آن 
وارد است، حق مزبور از ابعاد دیگری هم مورد 

انتقاد واقع شده است.
از جملــه انتقادها و چالش هــای فراروی 
ایــن حق این که حق مزبــور از معنای صریح 
و شفافی برخوردار نیســت و اسنادی که این 
حق را به رسمیت شــناخته اند فاقد ساختار و 
اسلوب حقوقی الزم می باشند و هیچ ساز و کار 
معینی برای اجرای آنها تعیین نشده است و از 
این روی حق مزبور بیشــتر به اصول و قواعد 
اخالقی نزدیک تر است تا این که بتوان آن را به 
عنوان امری حقوقی تحت حمایت های قانونی 

قرار داد.
پس از فروپاشــی رژیم های کمونیستی در 
اروپای مرکزی و شرقی، این حق جذابیت خود 
را از دســت داد تا جایی که در سال های اخیر 
در قطعنامه های مجمع عمومی از اشاره به این 

حق خودداری شده است.
اما مهم تریــن و عمده ترین چالشــی که 
فراروی حق صلح قرار دارد همان چالشی است 
که در خصوص ابهاماتی پیرامون حقوق نســل 

سوم مطرح می شود.
در ارتبــاط با صاحبــان، مکلفان و ماهیت 
حقوق بشر نسل سوم، ابهامات فزاینده ای وجود 
دارد. اما در خصوص صاحبان حقوق در حالی 
که اعالمیه آماده ســازی جامع بــرای زندگی 
در صلح، ملت ها و تمامی انســان ها را در کنار 
یکدیگر به عنوان صاحبان این حق ذکر کرده، 
اعالمیه مربوط به حق نسبت به صلح، در تأیید 

صاحبــان حق، خود را محــدود به تأیید حق 
مردم در قبال صلح می نماید.

به طور کلی در خصوص تبیین این مطلب 
که منافع ناشی از حقوق نسل سوم باید به چه 
کسانی تعلق گیرد، توجه زیادی به عمل نیامده 
است. اعمال سلیقه دربارۀ اعطای حقوق مزبور 
به افراد یا واحدهای جمعی، کاماًل نشان دهندۀ 
این اســت که آثار واقعی مــورد نظر از حقوق 
نســل ســوم، با ویژگی های خــاص حقوق بر 
مبنای حقوق بین الملــل موضوعه، ارتباط و 
تناسبی ندارند. حتی وجهۀ متا فیزیکی مربوط 
به حق های نســل ســوم )نظیر حق صلح( به 
طور جدی قابل تأمل بوده و هویت نامشخص 
صاحبان آنها در نهایت منجر به فروکاستن این 
حقوق بــه یکی از حق های نســل اول یا دوم 

می شود.
در کارآمدی به رســمیت شناختن چنین 
حقی بــرای افراد یا مردم جهت تحقق صلح با 
حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی 
و جلوگیــری از وقوع جنگ هــا تردید جدی 
وجود دارد و چنین امری در عمل غیر ممکن 
است. مضافاً به این که متعهدان در برابر چنین 
حقی نیز ماهیت روشنی ندارد. با این تفاصیل 
ادعای وجود حق صلح بــه عنوان حق واقعی 
و قانونی ادعای گزافی به نظر می رســد. با این 
حال یک نکته را نمی توان انکار نمود و آن این 
که برقراری صلح و عــدم وجود درگیری های 
مســلحانه و جنگ می تواند نقش به ســزایی 
در ارتقاء و رشد اســتانداردهای حقوق بشر و 
همچنین اعمال حقوق بشر فردی ایفاء نماید، 
همانگونه که فقدان صلح و وجود درگیری های 
مســلحانه می تواند مانع اعمال و اجرای برخی 
از حقوق بشــر فرد گــردد. به عنــوان نمونه 
برخی از حقوق بشــر فردی مطابق ماده چهار 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی در 
حال جنگ و درگیری قابل تعلیق اند. بنابراین 
صلح به عنوان امری اخالقی و ارزشی می تواند 
مطلوب و مهم باشد اما اثبات ادعای وجود حق 

صلح بطور مستقل امر دشواری است.

منابع:
International Day of Peace .1

The Right of People to peace .2
Negative Peace .3

UNESCO .4
Positive Peace .5

Collective Rights .6

از صفحه ١٨

روغتيا د برش حق او

الراكد« رســول الله صلی الله علیهو وسلم په 

والړو اوبو کې له بولو کولو منع کړې.

اســالم د چاپیریال ساتنې په سلسله کې 

له لوړ آواز او شــور څخه منع کړې، ځکه چې 

هغه د انسان صحت ته رضر رسوي، الله پاک 

فرمايــي: )َواْقِصــْد يِف َمْشــِيَك َواْغُضْض ِمن 

اِت َلَصْوُت اْلَحِمرِي ( په  َصْوِتَك إِنَّ أَنَكَر اْلَْصــوَ

خپل رفتار کې درميانه اوسه په لوړ اواز خربط 

مه کوه، په اوازونو کې بدترين آواز د خره دی.

د چاپیریال ساتل د چا مسؤلیت دی؟

حقیقــت دا دی چــې چاپیریــال او پــه 

چاپیریــال کــې د طبيعي زیرمو ســاتنه د هر 

انسان مســؤلیت دی دا یوه انساين قضیه ده 

انســان په یــو وخت کې د چاپیریال ســاتنې 

هــدف او وســیله ده، په مايض کې انســان د 

چاپیریال څخه ژغــورل هدف و اوس برعکس 

انســان څخه د چاپیریال ژغــورل هدف دی، 

مګر په خپله د انسان لپاره.

د چاپیریال د چټلولو اسباب: په عامه توګه 

درې شیان دي چې چاپیریال خرابوي:

۱- اوسنی پرمختللی صنعت او ټکنالوژي.

۲- د زراعــت پــه برخــه کــې د کیمیاوي 

اوطبیعي پارو په غیر فني شکل استعامل.

۳- جنګونــه او پــه جنګونو کــې اتومي او 

کیمیاوي وسلې استعاملول، چې د هیروشیام 

او ناګازاکي تباهي یې ښه مثال دی.

مهمه پوښــتنه: څنګــه کوالی شــو په یو 

وخــت د اقتصــادي پرمختګ تــر څنګ چې 

په صنعت او ټکنالــوژۍ والړ دی د چاپیریال 

ساتنه هم وکړو؟

معالجــه او تــداوي: د معالجــې او تداوي 

څخــه مخکې وقایــوي تدابیر اړیــن دي هغه 

چــې په تفصیل رسه يې یادونه وشــوه، که بیا 

هــم د دې رسه رسه یو څــوک مریض يش نو 

الزمه ده تداوي او عــالج وکړي، عالج کول او 

صحي خدماتو ته الرسســی د انسان حق دی 

او اســالمي رشیعت هم په تداوي امر کړی او 

هغه يې واجب ګرځولی، رسول الله صلی الله 

علیه وســلم فرمايې: » َتَداَوْوا ِعَبــاَد اللَِّه ، َفِإنَّ 

اللَّــَه َتَعاَل َلْم ُيْنزِْل َداًء إاِل َوَقْد أَْنزََل َلُه ِشــَفاًء 

إاِل َهــَذا اْلَهرَِم« ای د الله بندګانو تاســو عالج 

وکــړئ، ځکه چې الله تعالی داســې مرض نه 

دی پیداکړی چې درمل و نه لري، بلکې د هر 

مرض لپاره يې دوا رالیږلې.

۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ ل
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د تاریخ پــه اوږدو کې د برشي ژوند تجربو 

په اثبات رسولې ده چې د هیوادونو او انساين 

ټولنو سامل پرمختګ او ډاډمن ثبات د حقوقو 

او قانــون د حاکمیــت محصــول او د عدالت 

زیږنده ده، حقــوق او قوانین د عدالت هنداره 

او ژباړونکي دي، چــې الله ج خپلو بنده ګانو 

ته را استويل دي، ترڅو د هغو په پېژندنې رسه 

خپلې ټولنيزې  اړیکې په داســې ډول جوړې 

کړي، چې د عدالت او د افرادو د شخصیت د 

پرمختــګ او د هغوی دخپلواکیو  متضمن وي 

تنظیم کړي، په هره ســطحه چې دا نســانانو 

ټولنیز او فردي حقوق وپېژندل يش، د هغوی 

پــه اړه څېړنــې او مطالعــات تــررسه يش او د 

ټولنې وګړیو ته د دې حقوقو پېژندنې په برخه 

کــې ګټور ګامونه پورته يش، په هامغه کچه د 

بــې ثباتۍ الملونه کم او کچه یې راټیټېږي، د 

ثبات ټینګښت قاعدې ژورې ریښې پیداکوي 

بــرشي ژوند تــه ســهولتونه ایجادیــږي او له 

ناورینونو څخه خالصی تر السه کوي. زمونږ په 

رنــځ ځپيل او جګړه ځپيل هیواد کې له ډېرې 

مودې راپدې خــوا بېال بېلې ســتونزې وجود 

د حقوقو 
او عدالت اړیکه

سیف الرحمن نیازی

لري؛ نو د قانون حاکمیت، حقوقي زده کړو  او 

حقوقي اړیکو د درک کولو او د ټولنیز عدالت 

ټینګښــت او عمومــي نیکمرغۍ پــه الره کې 

هڅې جدي او ځنډ نه مننوونکې دي.

له نیکمرغه په دې برخه کې زمونږ د هیواد 

په اوســنیو رشایطو کې د ارزښــت وړ هڅې له 

دوو اړخونــو څخه په چټکۍ رسه روانې دي یو 

د عــديل، قضايئ او حقوقي بنســټونو له خوا 

نــه عميل او اجرائیوي اقدامــات دي او د بلې 

خــوا نه د پوهانو علمي څېړنــې او د هیواد په 

اکاډیمیکو بنســټونو کې د قانوين او حقوقي 

زده کړو مروج کیدل دي.

حقوقو ټولنیز علم دی، ځکه د هغه هدف د 

هغو قواعدو لټول دي چې پر اشخاصو باندې 

لــه دې مخې چې د ټولنې غړي دي حکومت 

کوي او همدې موخې ته د رســیدو لپاره اړینه 

ده له یو شــمېر ټولنیــزو علومــو) پولنپوهنه، 

سیايس علوم(  او داسې نورو رسه ژورې اړیکي 

و لــري، چې د دغه پورته علومو شــتون په یوه 

ټولنه کې د عدالت تأمین لپاره کار کول دي؛ 

نو ځکه د حقوقــو او عدالت ترمنځ هم اړیکې 

ډیرې نژدې او مستحکمې دي . 

د حقوقــو او عدالت ترمنځ اړیکه تر ډیره د 

دولتونو په اجرآتو پــورې اړه لري، هغه دولتونه 

ټینګ او مســتحکم پاتې کیدای يش، چې په 

ټولنــه کې عدالت تأمین او عــدل قایم کړي، 

خلک خپلو انســاين او بــرشي حقونو ته الس 

رســی پیداکړي  او له خلکو رسه په خپلو کړنو 

او چلند کــې انصاف غوره کــړي، هغه قاعده 

چې خلک یې له عدالت او انصاف رسه ســمه 

نــه ګڼي، هیڅکله یې په مینه نه پلې کوي  او 

له دغې بې عدالتۍ څخه د تېښــتې لپاره په 

ډول ډول وســیلو الس پورې کــوي، نو دولت 

د عمومي نظم ســاتنې او د ټولنیــز امنیت د 

رامنځتــه کولو لپاره مجبور دی چې تر ممکنه 

حده پورې حقوقــي قواعدو ته له هغه عدالت 

رسه چــې د خلکو پــه وړاندې محــرتم دی او 

خلک یې غوښــتوونکي دي  ســمون ورکړي، 

مګر باید زیاته کړو چې هر کله ټولنېزې اړیکې 

نظم ایجاب کــړي، هیڅ حکومت به د عدالت 

پــه خالف د قواعــدو په وضعــه او جوړولو کې 

شک ونه کړي، داسې چې د هغه حق د خاوند 



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره دوم، ثور 1398

د غوښتنې نه اوریدل چې په ټاکلې موده کې 

یې دعوه اقامه کړې نه ده، یایې له ناسم حکم 

څخه متیز غوښتنه نه ده کړې، په مسلم ډول 

د انصاف او عدالت خــالف دي، حال دا چې 

قانــون د محکمې د نظم ســاتنې او د دعوو د 

شمېر د کمولو په خاطر هغه مقرروي.  

رسبیره پر دې عدالت او نیک و بد نســبي 

مفاهیم دي او زیاتره داســې پېښېږي چې یوه 

قاعده د یوې ډلې په نظر عادالنه او د بلې ډلې 

په نظر تش ظلم وي؛ نو له ټولو هغه کوښښونو 

رسه رسه چــې د حقوقــو او اخالقــو پوهانو د 

عدالت ســمې معنا په اړه کړي دي، تر اوســه 

نه دي توانیديل چې د هغه یو مشخص او عام 

مفهوم وړاندې کړي، ټول هغه تعریفونه چې له 

عدالت څخه شــوي دي، د هغه مجرد مفهوم 

ښــودنه ده چې د ســیايس او ټولنیزو ســلیقو 

او الرو چــارو له مخې د هغــه بهرين مصداق 

بدلون کوي او په همدې دلیل کله مذهبي او 

اخالقي عدالت او کله بیــا د )ټولنیز عدالت( 

خربه کیږي.

دعدالــت زیاتــره تعریفونــه چې تر اوســه 

شوي، له لږ توپیر رسه هامغه دې چې یوناين 

پوه ارســطو ویــيل او رومــي حقوقپوهانو لکه 

اولپین)Ulpian( او سیرسون تکرار کړي دي.

د ارســطو په نظر په عامــه معنا عدالت په 

کارونــو کې اعتدال ته وایي او ټولې منځالرې 

ښېګڼې پکې شاملې دي، ځکه هر چا چې په 

نــاوړه کار الس پورې کړی، ظلم یې کړی دی 

او پــه ځانګړې معنا، د برابر ســاتلو او د هغې 

ښــېګڼې په مفهوم دی چې د هغه په سبب ) 

باید هرچا ته هر هغه څه چې د هغه حق دی، 

ورکــړل يش(.دغــه تعریف د رومــي حقوقپوه 

اولپین په لیکنو کې او د دیژست په کتاب کې 

د منلو وړ ګرځېدلی او ســیرسون بل عامل پر 

هغه ور زیات کړی او باور لري: ) باید هر چاته 

هغــه څه چــې د هغه حــق دی، ورکړل يش، 

پــه دې رشط چــې عمومي ګټو تــه زیان ونه 

رسیږي( او د هغه ګټه د حقوقو او اخالقو زیاتو 

عاملانو په لیکنو کې لیدل کیږي.

ځینو لیکوالــو عدالت هغه نظام بللی دی 

چې د دوه رسه ټکر ګټو د یوځایښــت په مقام 

کــې د ډېرې احرتام وړ ګټــې لوړتیا تامینوي، 

د دوی پــه وینا د دغه مفهوم له شــتون پرته، 

ټولنیز نظم د زور په بنســټ رامنځته کیږي او 

یوازې ډېرې پیاوړې ګټې د احرتام وړ ګرځي.

د عدالــت پــه ټولنیز مفهوم کــې، څرنګه 

چې بیان شــوی دی، هیڅ خربې اترې شتون 

نــه لري، مګر همدا چې وغــواړي چې له دغه 

ټولنیز مفهوم څخه جزايئ قواعد جوړ کړي او 

هغــه له ټولنیزو واقعیتونــو رسه منطبق کړي؛ 

نو دســلیقو اختالف پیــل کیــږي او دلته ده 

چــې ځینې خلک یــوه قاعده د برابــرۍ او د 

حــق خاوند ته د هغــه د ورکولو له مفهوم رسه 

منطبقه ګڼي او ځینې نور هغه ظاملانه ګڼي.

د بیلګــې په توګــه د مالونــو مبادلې او د 

شــتمنۍ د وېش په اړه د فردي حقوقو پیروانو 

ویيل دي:) چې عدالــت دا غواړي چې د کار 

یا د هغو توکو د ارزښــت ترمنځ چې تبادله یې 

کیــږي، نســبي برابري ټینګــه وي او حقوقي 

قواعد باید دغه )معاوضه یې عدالت( وسايت(. 

مګر د ټولنیزو حقوقو پلویان وایې :) دغه چلند 

له انصاف رسه ســمون نه خوري، ځکه په هغه 

کې د وګړو بــدين حالت او ټولنیز موقعیت په 

پام کې نیول شوی نه دی، انصاف حکم کوي 

چــې ټوله ميل شــتمنۍ دې د خلکــو ترمنځ  

پــه برابر ډول ووېشــل يش(، د دغــه وېش په 

څرنګوايل کې هم اختالف رامنځته شوی دی 

چې آیا شــتمنۍ باید د ټولــو خلکو ترمنځ په 

مســاوي ډول ووېشل يش ؟ یا د هغوی د اړتیا 

لــه مخې، یا په پای کې د هغه کار د ارزښــت 

او کچــې له مخې چې تــررسه کوي یې توزیع 

يش؟

د عدالــت لوري ته د حقوقو میالن ښــیي 

چې انســان د عدالت پيل کیدو غوښتوونکی 

دی، یا لږ تر لږه داسې ښیي چې دغسې شوق 

پــه زړه کې لري، د حقوقــو قواعد هم د عدل 

اقامې ته متایل لري او له همدې مخې ټول د 

قانون په وړاندې برابر ګڼي. 

تاریــخ د برش ژوند د عدالت د توپیر او پيل 

کیدو په الره کې له کوښښ څخه جوړوي مګر 

نه یوازې د دغه مفهوم د ځانله وايل په دلیل، 

بلکې د هغه د نســبي وايل په خاطر هم دغه 

کوښــښ پای ته نه رسیږي او همداسې ادامه 

پیداکــوي، عدالت په هر وخت او ځای کې، د 

هغه د ځانګړو اقتصادي، ســیايس او ټولنیزو 

رشایطو مجموعې ته پــه پام رسه باید په ګوته 

يش او بایــد هغه ثابت ونــه ګڼو، په بل عبارت 

عدالت اخالقي مفهــوم د ی او له اخالقو رسه 

یوځای بدلیږي. 
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د افغانستان د برش د حقونو...

اړخیــزه رنــا واچولــه او په ځانګــړي ډول د 

امبودزمــن څانګــې پــر کړنو تفصیــيل خربې 

وشوې.

مهمه الســته راوړنه دا وه چــې د امبودزمن 

څانګې افیرس د کونړ امنیې قومندانۍ د نظارت 

خونــې څخــه د لیدنې پــر وخت درې داســې 

شکمن کسان د پولیسو تر څارنې الندې ولیدل 

چې د شکمنتیا په اړه یې کره شواهد نه و موجود، 

موضوع د امنیې قومندانۍ د تروریزم مدیر رسه 

رشیکه شوه چی په پایله کې ياد شکمن کسان 

ازاد شول.

ننګرهار : )معیــاري روغتیایي خدمتونو 

ته الرسســی ســرت برشي حق( تر رسلیک 

الندې یو ورځنی علمي سیمینار تررسه شو

د روان ۱۳۹۸ کال د غويــي پر ۱۹ مه نېټه 

د جالل اباد ســیمه ییز دفــرت د ننګرهار، کونړ 

او لغــامن والیتونــو څخه ۶۰ تنــه روغتیاپاالن  

ننګرهار والیت ته د یو ورځني علمي ســیمینار 

لپاره دعوت کړي ؤ.

د پرانســتې وینا پرمهال د ســیمه ییز دفرت 

مرشې آغلې صربینه حمیدي له ګډونوالو  مننه 

وکړه چې په دغه علمي سیمینار کې وررسه برخه 

اخستې.

د ننګرهــار وايل شــاه محمــود میاخیل په 

خپله وينا کــې وويل چې د روغیتا په برخه کې 

د مسؤلینو ترڅنګ د ټولنې وګړي هم مسؤلیت 

لري، چې په روغتیایي او نورو برخو کې ســامل 

اصالحــات رامنځته کولو لپــاره د حکومت رسه 

په رشیکــه کار وکړي. ښــاغيل میاخیل دا هم 

وویل چې د نړۍ د بې ساري کومکونو رسه، رسه 

افغانستان د بې وزلۍ څخه د خالصون په موخه 

فکري تغیر ته اړتیا ده او د وجود د اعضاوو په څېر 

باید د ټولنې هر فرد، ټولنه کې د ســتونزو حل 

لپاره کار وکړي.

وروسته  د ننګرهار طب پوهنځي رئیس ډاکټر 

نارص کاموال هم وینا درلوده ، ښــاغيل کاموال 

زیاته کړه:  دوی د طب پوهنځي په روغتون کې 

د ورځې تر زر تنو ناروغانو معاینه کوي،چې هره 

ورځ تر ۲۲۰ تنو پورې بسرت لري،چې د ډاکټرانو 

له لورې يې الزمه درملنه تررسه کیږي.
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چکیده
آموزش حقوق بشــر با هدف توسعه   انسانی 
جامعــه، از نیازهای  خاص افغانســتان اســت. 
به  همیــن دلیل، ایــن پژوهش کــه رویکرد 
حقوقی ـــارتباطی دارد، به نقش وسایل ارتباط 
جمعی در آموزش حقوق بشــر در افغانســتان 
پرداخته است. این تحقیق نشان می دهد که در 
افغانستان امروزی که متأثر از خشونت، افراطیت 
و بی سوادی اســت، از دو روش معمول جهانی 
می توان به منظور آموزش حقوق بشر پرداخت؛ 
آموزش رسمی و غیررسمی. نظر به این تحقیق، 
در آموزش غیر رســمی توســط نهادهای غیر 
دولتی، به ویژه رســانه ها می توان از دو شــیوه   
مستقیم و غیرمستقیم آموزه های حقوق بشری 

در جامعه را می توان نهادینه کرد.
در ایــن پژوهــش، ایجــاد نشســت ها و 
گفتمان هــای )رادیویی و تلویزیونی( با ســوژۀ 
حقوق بشــر، تخصیص برنامه بــرای آموزش 
حقوق بشر، نشــر تحلیل و مقاله های پژوهشی 
در مطبوعات و هم چنیــن نقد و معرفی کتاب 
در حوزه حقوق بشر از راه های مستقیم آموزش 
حقوق بشر عنوان شــده است. هم چنین تهیه 

نقش رسانه ها در 
آموزش حقوق 
بشر با تأکید بر 
جامعه افغانستان

عبدالبصیر مصباح، استاد دانشگاه بغالن 

گــزارش از وضعیت نامطلــوب و نابرابر جامعه 
در رسانه ها، توجه عمده به روزنامه نگاری صلح، 
اطالع رسانی از گفتمان ها، نشست ها و دوره های 
آموزشــی حقوق بشــر و در نهایت نظارت بر 
کارکردهای حکومت به منظور محاکمه ناقضان 
حقوق بشــر، از روش های غیر مستقیم آموزش 
ایــن مؤلفه ی مهم توســط رســانه ها، در این 

پژوهش یادآوری شده است.

واژگان کلیدی
افغانستان، رســانه، وظایف رسانه ها، حقوق 

بشر، آموزش حقوق بشر 

مقدمه
افغانســتان جامعه ی توسعه نیافته و ناامنی 
است که آمار نقض حقوق بشر در آن، برجسته 
اســت و گزارش های بی شــماری از انواع نقض 
حقوق و کرامت انســانی در گوشه   گوشــه این 
سرزمین به چشم می خورد. هرچند از نزدیک به 
دودهه به این ســو، نهادهای مدافع حقوق بشر، 
در راستای دیده بانی این موضوع فعالیت کرده 
است و دولت نیز در بخش های توجه نشان داده 

اســت، اما عمق فجایع نشان می دهد که مردم 
این سرزمین برای کســب آرامش در )اجتماع 
و خانواده( نیاز به حمایت دارند. این حمایت ها 
می توانند جنبه   فیزیکی، اجتماعی و روانی داشته 
باشند که رســانه ها به عنوان نیروی آگاه کننده، 
نقش قابل توجهی در راستای تقویت و توسعه 

حقوق بشر در این کشور دارند. 
اما ایــن نقــش را می تــوان در چارچوب 
وظایف رسانه ها، خوب تر و علمی تر، عملی کرد. 
پژوهشــگران ارتباطات وظایــف و کارکردهای 
بســیاری برای رسانه ها قائل شــده اند. در این 
میان، توجه به کارکرد فرهنگی وســایل ارتباط 
جمعی و تمرکز بر وظیفه ی آموزشی این ابزارها، 
معیاری برای یاددهی ارزش های حقوق بشری 

در جامعه و مبنای این پژوهش است.

چیستی حقوق بشر
مفهــوم حقوق بشــر، شــامل شناســایی 
حیثیت ذاتی و کرامت انســانی تمام انسان ها، 
بــدون درنظرداشــت عوامل و برســاخته های 
اجتماعی ـفرهنگی است که در مقدمه اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر نیز ذکر شــده است. این 
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حقــوق، برابر، انتقال ناپذیر و فراگیر اســت که 
حوزه شمول آن به گستردگی جمعیت انسانی در 
کره ی زمین به حساب می آید. روی همین دلیل، 
انسان ها به دلیل انسان بودن، دارای حقوق انسانی 
برابر هستند و این مسأله، اهمیت حقوق بشر را 
به عنوان بزرگ ترین عامل حمایت گر از کرامت 

آدمی، در همه جای جهانی تعیین می کند.
مفهوم حقوق بشر مانند سایر مفاهیم علوم 
انسانی در سیرتکاملی خود دچار دگرگونی است. 
اما  در یک جمله هدف حقوق بشــر، حمایت از 
فرد و پس از آن کمک به پیشــرفت او در درون 
جامعه اســت. لذا اعالمیه جهانی حقوق بشر بر 
حق فرد در مسائلی نظیر برابری با دیگران  در 
کرامت و حقوق، زندگی و امنیت، آزادی اندیشه، 
عدم مداخله در امور خصوصی، شرایط مناسب 
کار، آموزش، ســطح زندگی مناسب و... تأکید 
می کند. )درخشه و بهنام سرخیل، 1393: 41(

)زوارکی و همــکاران، 1396: ۲67( به نقل 
از )فالورز، ۲003( می نویســد: در تعریف کلی 
حقوق بشر حقوق بنیادین و انتقال ناپذیر است 
که برای حیات نوع بشر، اساسی دانسته می شود؛ 
یعنی مجموعه ای از ارزش ها، مفاهیم، اســناد و 
ســازوکارهایی که موضوع شان حمایت از مقام، 

منزلت و کرامت انسانی است. 
به طور کلی حقوق بشر »آزادی ها، مصونیت ها 
و منافعی است که از طریق ارزش های پذیرفته 
شده ی معاصر، تمام انسان ها باید قادر به ادعای 
آن به عنوان یک حق باشند. )رنجبریان، 1385: 

 )73

اهمیت آموزش حقوق بشر
احترام به کرامت انسانی، اهمیت گذاری به 
قوانین شهروندی، دوری از رفتارهای تحقیرآمیز 
با دیگرا، منع خشــونت و تمرکز بر مصالحه و 
بردبــاری، دفاع از حقوق انســانی دیگران و در 
نهایت دوری از خشــونت و گرایش به صلح، از 
جمله مهم ترین مؤلفه های آموزشــی به منظور 

تحقق حقوق بشر به حساب می آید.
در ســال 1978 کنگره بین المللی آموزش 
حقوق بشــر در وین به وسیله یونسکو تشکیل 
شد. این کنگره اولین اجتماع بزرگ متخصصان 
آموزش دولتی و غیر دولتی بود. در سال 1987 
یک کنگره مشــابه نیز در مالت برگزار گردیده 
و دوره ای نیز با موضوع آموزش حقوق بشــر در 
 CESAP منطقه آســیا و اقیانوس آرام در مقر
)کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس 
آرام( با شــرکت کشــورها و ناظران مؤسسات 
مختلف تخصصی ســازمان ملل متحد برگزار 
شد. هم چنین در چارچوب برنامه های چهلمین 
ســالگرد اعــالم اعالمیه جهانی حقوق بشــر، 
مرکز حقوق بشــر سازمان ملل متحد، سمینار 
بین المللــی را در ژنو در اواخر ســال 1988 در 

مورد آموزش حقوق بشــر برگزار کرد که در آن 
نمایندگان بیش از چهل کشــور و سازمان های 
بین الدولی و غیر دولتی و رســانه های عالقمند 
شرکت داشــتند. در مارچ 1993، برنامه عمل 
جهانی و برای آموزش حقوق بشر و دموکراسی 
در مونترال تصویب گردید. در جون همین سال 
اعالمیه و برنامه عمل وین )ویانا( نیز تصویب شد. 
در این دو سند، حقوق بشر در مفهوم وسیع آن 
مورد توجه قرار گرفته است؛ به ترتیبی که شامل 
آموختن بردباری، هم بســتگی و مشــارکت در 
حیات اجتماعی برای همه افراد بشری می شود. 
در فوریه )فبروری( 1999 کنفرانس آسیایی و 
اقیانوسیه آموزش حقوق بشر در شهر پونای هند 
با شرکت کشورهای منطقه و مشاکرت یونسکو 
و کمیســر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 

تشکیل شد. )امیر ارجمند، 16۲(
باتوجه به اهمیت آموزش در رعایت حقوق 
بشر، ســازمان ملل متحد ســال های 1995- 
۲004 را دهه آموزش حقوق بشــر اعالم کرد تا 
از این طریق موجــب افزایش آگاهی جهانی از 
حقوق بشر و تقویت فرهنگ جهانی حقوق بشر 

شود. )زوارکی و همکاران، 1396: ۲73(
اعالمیه جهانی حقوق بشر در مورد آموزش 
حقوق بشر چنین می نگارد: »هدف آموزش باید 
شکوفایی کامل شــخصیت و تقویت احترام به 
حقوق بشــر و آزادی های اساسی باشد. آموزش 
و پرورش باید حسن تفاهم و گذشت و دوستی 
بین همه ملت ها و همه گروه ها از هر نژاد یا هر 
دین، هم چنین گسترش فعالیت های ملل متحد 

را برای حفظ تسهیل کند.« )ماده ۲6 اعالمیه(
بنابرایــن یکی از بارزتریــن و پربازده ترین 
راه های توسعه و ترویج حقوق بشر، نهادینه کردن 
این ارزش از طریــق آموزش های کوتاه مدت یا 
بلندمدت است. به همین دلیل »اجماع فزاینده ی 
وجــود دارد که آموزش برای حقوق شــر و در 
چارچوب حقوق بشــر یک امر اساسی است و 
می توانــد به کاهش نقض حقوق بشــر و ایجاد 
جوامعــی آزاد، عدالت محور و صلح طلب کمک 

نماید. )زوارکی و همکاران، 1396: ۲67(
الگوی آموزش حقوق بشــر که با همکاری 
یونسکو، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری 
اروپا و کمیســاریای عالی حقوق بشر در سال 
۲009 منتشــر شده اســت، مؤلفه های حقوق 

بشری زیر را مورد بررسی قردار داده است:
- آموزش قوانین شهروندی؛

- منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز؛
- منع خشونت؛

- جلوگیری از قلدری؛
- آموزش صلح؛

- مهارت های مدنی؛
- دموکراسی؛

- شبیه سازی دولت دموکراتیک؛

- مقابله با بی عدالتی
- مسائل مربوط به مهارجرین؛

- آموزش مقابله با جرایم جنگی؛
- آموزش بردباری و مدارا با کودکان؛

- دوستی علیه فقر و محرومیت؛
- آموزش عدالت اجتماعی؛

- درک چندفرهنگی و حل مســالمت آمیز 
مناقشات؛

- برابری جنسیتی؛
- برنامه اقدام و دفاع از حقوق افراد معلول؛

- آموزش حقوق کودک )زوارکی و همکاران، 
)۲76 :1396

انواع آموزش حقوق بشر:
به صورت عموم، دو نوع نظام، برای آموزش 
حقوق بشر مطرح است که شامل نظام آموزش 
رسمی؛ نظیر: مکاتب و دانشگاه ها و نظام آموزش 
غیر رســمی مانند ســازمان های غیر دولتی، 

رسانه ها و... می شود. 
الف: آموزش رسمی

آموزش رسمی متاثر از ساختارهای دولتی 
است که به صورت منظم، مسلسل و طی زمان 
مشخص از طریق مکتب، دانشگاه ها و... شاگردان 
و دانش جویان را در راســتای فهم حقوق بشر 
کمــک می کند. این روش، در برخی کشــورها 

الزامی، اما در همه جا ضروری است. 
ب: آموزش غیر رسمی

آموزش های غیر رسمی حقوق بشر، در بسا 
مناطق جهان در کنار برنامه های رسمی دولتی، 
از ســوی نهادها و انجمن هــای غیر حکومتی 
مدیریت و برنامه ریزی می شــوند. »آموزش غیر 
رسمی موجب عمومیت یافتن حساسیت نسبت 
به رعایت حقوق بشر از طریق مشارکت نهادهای 
عمومی و خصوصی می گــردد.« )امیرارجمند، 

)175
 مزایای آموزش های غیر رسمی عبارت اند از:

- مربیان دیگر مجبور به مقابله با مشکالت و 
مسایل موجود بر سر راه آموزش رسمی نیستند؛
- این نوع آموزش می تواند رویکردی ترکیبی 
مرکب از چند رشــته ی مختلــف مانند تاریخ، 
فلسفه، جامعه شناســی، حقوق، علوم سیاسی، 

اقتصاد و غیره را در پیش گیرد.
- راه های مدنظر را می توان براساس نیازها 

و عالیق شان تقسیم بندی و سازماندهی کرد؛
- انعطاف ذاتی این شــیوه   آموزش، آزادی 
بیشــتری را به آموزگاران و مربیان برای تعیین 
برنامه ی درســی می دهد. )نواب اندیشــمند، 

)148 :1386

جایگاه رسانه ها
دانشــمندان علــوم ارتباطــات، نقش های 
زیادی برای وســایل ارتبــاط جمعی، از طریق 
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نتایج پژوهش های کمی و کیفی قائل شده اند. 
از ابتدایی ترین نظریه ها در عرصه   تأثیر وسایل 
ارتباطی )نظریه تاثیر قوی( تا نظریه های »تاثیر 
محدود و مشــروط«، »کاشــت«، »استفاده و 
رضامنــدی«، »برجسته ســازی« و... موید این 
نکته ی مهم است که رسانه ها نقش و تأثیری در 
تنویر، تغییر و تحول افکار عمومی دارند؛ هرچند 
که بعضی متفکران این نقش را ضعیف و عده ای 

هم آن را برجسته می دانند.
با این وصف، برای تبیین بیش تر موضوع، باید 
به مهم ترین وظایف رسانه ها در جامعه؛ به ویژه 
کارکرد آموزشــی آن پرداخت تا ارتباطی میان 
نقش آموزشی رسانه ها با هدف یاددهی حقوق 

بشر و تقویت اصول شهروندی مشخص شود. 

وظایف رسانه ها: 
باتوجه به این که وســایل ارتباط جمعی از 
طریق متون دیداری، شنیداری  یا هردو پیام را 
به شکل رمزگان به مخاطبان  یا مصرف کنندگان 
می رســانند، از جایگاه ویژه در راستای تنویر و 
تغییر افکار عامه به حساب می آیند. به همین دلیل 
پژوهشگران عرصه   ارتباطات، براساس نیازهای 
جامعه، نقــش و الگوهای  اثرگذار رســانه ها را 

مشخص کرده اند.
مرتن و الزار اسفلد در کتاب »ارتباط، سلیقه   
مردم و عمل اجتماعی ســازمان یافته« وظایفی 
را برای وســایل ارتباط جمعی قائل شده اند که 
عبارت انــد از: 1- وظیفه اخالقــی )حمایت از 
هنجارهای اجتماعی(؛ ۲- امکان اعطای پایگاه 
اجتماعی؛ 3- برخی وظایــف نامطلوب )مانند 
تخدیر اجتماع با ایجاد نوع مشارکت خیالی در 

واقعیت(. )ساروخانی، 1375: 83- 84(
هارولد السول، متفکر ارتباطات که نخستین 
تحقیقات را در عرصه   »تاثیرگذاری رســانه ها« 
انجام داده اســت، در مقاله ای با عنوان »ساخت 
و کاکرد ارتباطات در جامعه« سه وظیفه ی مهم 

را برای رسانه ها تعریف می کند:
1- نظارت بر محیط )نقش خبری(: ضرورت 
هماهنگی افــراد با دگرگونی های جامعه و لزوم 

انتشار در جامعه را توجیه می کند.
۲- ایجاد و توسعه همبستگی های اجتماعی 
افراد )نقــش راهنمایی(: نقــش رهبری کننده 
وسایل ارتباطی و تأثیر آن ها در بیداری و ارشاد 
افکار عمومی، اکنون بر هیچ کس پوشیده نیست 

و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود.
3- انتقال میراث فرهنگی )نقش آموزشی(: 
در این نقــش معیارهای خاصی بــرای انتقال 
میــراث فرهنگی طرف توجه قرار می گیرد. این 
معیارها و ارزش ها افزون بر جوامع محل انتقال 
به جوامع دیگر هم انتقال می یابند. )حبیب زاده و 

همکاران، 1388: 111(
اهمیت وظیفه   آموزشــی وســایل ارتباط 

جمعــی در جوامع معاصر به حدی اســت که 
بعضــی از جامعه شناســان بــرای آن ها نقش 
»آموزش مــوازی« یا »آموزش مــوازی« قائل 

هستند. )معتمدنژاد، 1385: 13- 14(
به طور کلی درباره نقش اساسی رسانه های 
همگانی در جامعه، دو پیــش فرض را در نظر 
می گیرند: اول این که رســانه ها با عملی که در 
تولید، تکثیر و توزیع دانش و اطالعات در جامعه 
انجــام می دهند، به ایجــاد ذهنیت و تجربیات 
مشــترک در جامعــه کمک می کننــد و دوم 
این که رسانه های همگانی یک نقش واسطه ای 
را بین واقعیت های عینی اجتماعی و تجربه های 
شخصی ایفا می کنند. )حبیب زاده و همکاران، 

)111 :1388
- وظیفه ی آموزشی رسانه ها

آموزش و یاددهی بــه جامعه، از مهم ترین 
نقش هــای و کارکردهــای اجتماعی وســایل 
ارتبــاط جمعی اســت. رســانه ها می توانند با 
بهره گیری از متخصصــان در حوزه های خاص، 
زمینه اعتماد مخاطب را در راســتای »صحت 
و درستی« اطالعات منتشــر شده جلب کند. 
بی تردیــد تفکر مخاطب بر پیام رســانه ای که 
حاوی مفاهیم حقوق بشــری، مدنیت و مدارا 
باشد، جلب می شــود. به همین دلیل » رسانه را 
می توان به عنوان ابزاری مســتقل برای آموزش 
مفاهیم شهروندی و رفتارهای مدنی به مخاطبان 

دانست.« )مختاری، 1388: 7۲(
طبق نظر پورتــو، تلویزیون با فراهم آوردن 
چارچوب های مفهومی برای تفســیر و پردازش 
اطالعات به نگرش های افراد در خصوص مسائل 
مدنی، موضوعات سیاسی و امور عمومی جهت 
داده و به شکل گیری مفاهیم و رفتارهای خاص 
کمک می کنــد. او نظریه »شــهروند آگاه« را 
به دلیل عدم توجه به »شیوه پردازش اطالعات« 
مــورد انتقاد قــرار داده و نظریه ی »شــهروند 
پردازشــگر« را الگــوی بهتری بــرای آموزش 
مهارت های شهروندی یا رفتارهای مدنی و فهم 
نقش رسانه ها در این گسترده می داند. )رضایی، 

)135 :138۲
نقش رسانه ها در آموزش حقوق بشر 

در راستای نقش رسانه ها برای آموزش حقوق 
بشر، نخســتین توجهات از سوی سازمان ملل 
متحد؛ به خصوص یونسکو صورت گرفته است.  
»در 1950، کمیتــه اقتصادی و اجتماعی ملل 
متحد از یونسکو دعوت نمود که آموزش اعالمیه 
جهانی حقوق بشر در مدارس، در آموزش افراد 
بالغ و هم چنین از طریق وسایل ارتباطات جمعی 

را ترغیب و تشویق کند.« )امیرارجمند، 171(
امــا در کنار تالش های بین المللی، ســعی 
مدیران در ســطح ملی)ســاختارهای دولتی و 
خصوصی( می تواند در عرصه   توســعه آموزش 
و احترام به حقوق بشــر کمک کند که در این 

راستا، رسانه هم چون دیگر نهادهای آموزشی از 
اهمیت واالی برخوردار است. اما قبل از آن باید 
مخاطبان نسبت به محتوای نشراتی و گفتمان 
حاکم بر رسانه اعتماد داشته باشند، زیرا » طبق 
نظریه ی عوامل واسطه ای، در فرایند تأثیرگذاری 
رسانه ها پنج عامل... مؤثر است که شامل قدرت 
پاداش دهندگی و اجبار کنندگی، ارجاعی بودن، 
مشروع بودن و متخصص بودن است. طبق این 
نظریه، رسانه زمانی موفق است که بتواند برای 
رســیدن به هدف خود به مخاطب پاداش دهد 
)رضایت داشتن مخاطب از رسانه(، مخاطب با 
رسانه احساس یکپارچگی کند و به آن اعتماد 
داشته باشــد؛ به این معنا که رسانه را مشروع 
و متخصص بداند و معتقد باشــد که فرستنده 
عالی ترین منبع دانش و اطالعات است. )مهرداد، 

)171 :1380
هم چنین در تعریفــی از دنیس مک کوایل؛ 
نظریه پرداز توانمند ارتباطات، می توان رگه های 
آمــوزش و انتقال معنــا از طریق رســانه ها را 
به چشــم دید، طوری که می گوید: » نهاد رسانه 
به کار تولید، بازتولید و توزیع معرف به معنای 
وسیع آن، یعنی نمادهایی یا مرجع های معنادار 
و قابل تجربه در جهان اجتماعی اشــتغال دارد. 
این معرفت ما را توانا می سازد تا با تجربه ی خود 
معنا ببخشــیم، به دریافت های ما از این تجربه 
نظم و نســق می دهد و یاری مــان می کند تا 
بتوانیم معرفت های گذشته را محفوظ نگه داریم 
و به درک امروزین خود اســتمرار ببخشــیم.« 

)مک کوایل، 1388: 8۲(
به نظر نویسنده، در صورت اعتماد مخاطبان 
به وســایل ارتباطی فعال در کشــور، رسانه ها 
)اعم از ســنتی، الکترونیــک و دیجیتال( به دو 
گونه ی )مستقیم و غیر مستقیم( می توانند در 
آموزش دهی حقوق بشر، نقش برازنده ای بازی 

کنند.
نقش مستقیم رسانه ها: 

در نخست باید گفت که پیام رسانه ای نظر 
به دیدگاه های فرســتنده آن، می تواند اهداف و 
ابعاد زیادی داشــته باشــد. اغلب  این اهداف و 
کارکردها از سوی، فرســتنده پیام )ارتباط گر( 
مشخص می شود. یکی از اهداف و کارکردهای 
پیــام و ارتباط گر، کاکــرد اجتماعی آن گفته 
شده است.  در کاکرد اجتماعی »ارتباط کمک 
می کند تا افراد با یکدیگر پیوند داشته باشند... 
در ارتباطات برنامه ریزی شده، هدف از کارکرد 
)نقش( اجتماعی ایجاد حس همبستگی ... است. 
)ویندال و همکاران، 1397: ۲0۲( به بیان دیگر، 
از مهم ترین نقش رســانه ها در جامعه، به وجود 
آوردن حس همبستگی و هم گرایی با استفاده 

از ارزش های بشری است. 
به هــر روی، در این نقش، تأثیرگذاری )کم 
و یا بیش( رســانه ها بر روند شکل گیری افکار 
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مخاطبان، نسبت به پدیده ها مورد توجه است. 
یعنی، مخاطبان مستقیماً با پیام های ارتباطی 
آموزش گرایانــه مربوط به حقوق بشــر، مواجه 
می شــوند. ایــن پیام ها را از لحــاظ تخصصی 

می توان شامل موارد زیر دانست:
• برگــزاری گفتمان هــای علمــی 
با هدف آموزش  )رادیویی ـــتلویزیونی( 

حقوق بشر:
از دیدگاه ویندال نویسنده   کابرد نظریه های 
ارتباطات، این نقش وســایل ارتباطی، شــامل 
»کاکــرد آگاهی بخش« می شــود. »هدف این 
اســت که نوعی انتقال دانش روی دهد )که به 
نوبه ی خود می تواند نگرش ها و رفتارها را تغییر 
دهد(. ... مقصود از این کارکردها ممکن اســت 
دســتیابی به مخاطبانی آگاه تر باشــد. آگاهی 
بیش تر می تواند مخاطب را در اخذ تصمیم های 
بهتر )از دیدگاه فرستنده( یاری دهد. )ویندال و 

همکاران، 1397: ۲04(
بنابرایــن، باتوجه به کاکرد آگاهی بخشــی 
مطبوعاتی،  گفتمان هــای  ایجــاد  مطبوعات، 
تلویزیونی و رادیویی با سوژه های نظیر »راه های 
توســعه   حقوق بشــر در افغانســتان«، »نقش 
مکاتب در آموزش حقوق بشر«، »عوامل انسانی 
خشــونت علیه زنان در افغانســتان«، »چرایی 
ضعــف دولــت در امر مبارزه بــا عامالن نقض 
حقوق بشر« و ســوژه های بی شمار و بکر دیگر 
از مهم ترین نقش های رســانه ها در این عرصه 
به حســاب می آید. واضح است که تحلیل گران 
و مصاحبه شــوندگان در این بخش، افراد خبره، 
آگاه و مســئول اند کــه با بیان هــای علمی و 
جامعه شناختی می توانند راه های دست یابی به 

موضوع را مشخص کنند.
• تخصیص برنامه هــای تلویزیونی به 

آموزش حقوق بشر:
این بخش، تمرکز بیش تــر بر موضوع دارد 
و شــامل وظیفه ی آموزشــی و خبری وسایل 
ارتباط جمعی می شــود. کاظم معتمدنژاد، پدر 
علوم ارتباطات ایران می نویسد:» وسایل ارتباطی 
با تهیه و انتشــار خبرهــای گوناگون علمی و 
فرهنگی می توانند معلومات جدید و اکتشافات 
تازه را در اختیار افراد بگذارند، افق دید آن ها را 
گسترش دهند و تأمین نیازهای آنان ر تسهیل 
و تسریع نمایند. )معتمدنژاد، 1383: 4( بنابراین 
کارورزان رسانه های افغانستان در چارچوب این 
وظیفه   رسانه ها می توانند برنامه های مشخصی 
آموزش حقوق بشر و شهروند را در تلویزیون ها 
و رادیوها تولید و نشــر کنند. بدون شــک این 
برنامه ها می توانند شامل اطالع دهی، سرگرمی 
 یا  آموزشی محض در راستای حقوق بشر باشد. 
ابتدایی ترین نوع آن، آموزش حقوق بشر به شکل 
نظام آموزشی معارف با وجود یک آموزگار و چند 
مخاطب در استدیو است. اما می توان شمایل این 

برنامه ها را توســعه بخشید؛ روزآمدتر، دیدنی و 
عمیق تر ساخت.

• نشر مقاله و تحلیل  به منظور توسعه 
حقوق بشر در روزنامه ها:

این کارکرد شامل محتوای وسایل ارتباطی 
چاپی و الکترونیک )متنی( اســت. بدون شک، 
پس از نشــر اخبــار مربوط به نقــض حقوق 
بشــر و یا هم احســاس نیاز به آموزش حقوق 
بشــر، ژورنالیستان و یا نویســندگان می توانند 
با تحلیل هــای روزنامه ای و پژوهشــی عوامل 
فرهنگی، زیرساخت ها و ریشه های نقض حقوق 
بشر را کنکاش کرده و با طرح ها و پیش نهادهای 
علمی می توانند افقی روشــنی در برابر مردم به 

نمایش گذارند. 
الزم اســت که این جا از ضعــف نهادهای 
فرهنگی و کم توجهی نویسندگان یادآوری کرد؛ 
چرا که نه تنها در عرصه ی حقوق بشر، بل که در 
همه   عرصه ها، آمار پژوهش های کتاب خانه ای، 
اســنادی و عمیق در مقایســه با نیاز جامعه و 
روند رو به توســعه ی کشــورهای همســایه و 
منطقه، بسیار ضعیف و ناکارآمد است. بنابراین از 
اصلی ترین استراتژی ها و جدی ترین نیازها برای 
جامعه افغانســتان، توجه عمیق به این موارد با 

استفاده از پژوهش های علمی است. 
• معرفی و نقد کتاب در راستای آموزش 

حقوق بشر در وسایل ارتباط جمعی:
رسانه ها، به ویژه روزنامه ها و مجالت زمینه   
مناســبی برای نقد و معرفی کتاب هســتند. 
آگاهان و فعاالن حقوق بشــر با استفاده از این 
کانتکست فرهنگی می توانند کتاب های مفید و 
راه گشا ملی و بین المللی را به معرفی گیرند و نقد 
کنند. این مورد از یک طرف روند مطالعه، آگاهی 
و فرهنگی شدن کشور را توسعه می بخشد و از 
سویی، مخاطبان رسانه ها را با واژگان حقوق بشر، 

اهمیت و جایگاه آن در جامعه آگاه می سازد. 
نقش غیر مستقیم رسانه ها: 

در این کارکرد، مخاطبان با محتوای رسانه ای 
در حمایت از حقوق بشر مواجه می شوند. هرچند 
در این جایگاه رسانه ها مشخصاً جامعه را مورد 
خطاب قرار نمی دهند، اما با نشــر گزارش ها از 
اوضاع و احوال جامعه، نقد کارکردهای حکومت، 
توجه به ادبیات صلح آمیز و... زمینه ی فراگیری 
غیر مستقیم حقوق بشر را در درازمدت فراهم 
می کنند. بدون شک، تأثیر پیام ها به صورت غیر 
مستقیم با روان مخاطبان سر وکار دارد. به نظر 
نویســنده، موارد زیر در راستای آموزش حقوق 

بشر کمک شایانی می کند. 
• تهیه گــزارش از وضعیت نامطلوب 

حقوق بشر از نقاط مختلف کشور: 
نگاهی بر تالش هــا و توافق های بین المللی 
نظیر اهداف توســعه   هــزاره )MDGs( که بر 
موضوع فقرزدایی صراحت دارد، نشان می دهد 

که کــودکان و زنان و به ویــژه در مناطقی که 
مصادیق فقر فرهنگی نظیر رواج آداب و رسوم 
غلط و خرافی نمایان اســت، بیش از ســایرین 
دچار عوارض محرومیت هســتند. )درخشه و 

بهنام سرخیل، 1393: 54(
بنابراین، برجســته کردن گوشه های رنجور 
توســعه   نیافته افغانســتان به عنوان مصادیقی 
از چنین مناطق توســط رسانه ها و تبدیل  این 
رنج هــا، نگرانی ها و تلخی ها بــه گفتمان های 
حاکم و توجه مقام های مســئول در این عرصه، 
می تواند در این زمینه ممد واقع شود. به بیانی، 
در ســرزمین افغانستان، هســتند جاهایی که 
هنوز مورد توجه واقع نشده و بدون شک، تهیه 
راپورتاژهای توســعه ای می تواند از یک طرف، 
آگاهی نسبت به این شرایط نامطلوب را فراهم 
کند و از ســوی هم، در عرصه   فهم حقوق بشر 

کمک کند. 
• ب: نظارت بــر  کاکردهای دولت به 

منظور توسعه حقوق بشر: 
ادموند برک، نظر به اهمیت که به رسانه ها 
قائل شــد؛ آن را قــوای چهارم دولــت خواند. 
یعنی در کنار ســه قــوه دیگر، رســانه ها قوه 
چهارمی هستند که از کاکردهای دولت نظارت 
به عمل می آورند. گذشــته از آن، نفس وجودی 
روزنامه نــگاری حرفه ای به اســتقالل کاری و 
نقــش نظارتی آن بــر می گــردد. بنابراین، از 
مهم ترین و قابل تأمل ترین وظایف رسانه ها زیر 
زره بین گذاشتن کارنامه   حکومت ها ست. بعضی 
متفکــران در کنار این کارکرد، نقش میانجی را 
نیز برای وســایل ارتباط جمعی قائل هستند. 
دنیس مک کوایل: »رســانه های جمعی از چند 
لحاظ میانجی هســتند: یکی این که غالباً میان 
ما )به عنوان دریافت کننده( و آن بخش از تجربه 
بالقوه ای که خارج از ادرایک یا تماس مستقیم 
ما ست قرار می گیرند؛ دوم ممکن است میان ما و 
سایر نهادهایی که با آنها سر و کار داریم )قانون، 
صنعت، دولت وغیره( قرار گیرند؛ ســوم امکان 
دارد پیوندی میان این نهادهای گوناگون ایجاد 
کند. ... و تماس با دولت و رهبران سیاسی غالباً 
براساس شناختی است که از رسانه ها گرفته ایم. 

)مک کوایل، 1388: 83(
به این ترتیــب، نظارت بر رونــد عمل کرد 
حکومت در راستای تقویت حقوق بشر و برخورد 
قانونی با ناقضان کرامت انسانی از مسئولیت های 
وسایل ارتباط جمعی مسئولیت گرا و از مهم ترین 
نقش های روزنامه نگاران به حساب می آید. ناگفته 
پیداست با طرح این گفتمان های حقوق بشری 
و توجه بر روند محاکمه ناقضان حقوق بشر، فهم 
حقوق انســانی در جامعه نیز گسترش می یابد. 
رســانه ها با دیده بانی از چه گونگی برخوردهای 
دولــت در این عرصــه   مهم، تبدیــل به کانال 
ارتباطــی میان مــردم و جامعه یــا پلی میان 
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شهروندان و دولت مردان می شوند.
• تهیه گزارش از گفتمان ها، نشست ها و 

دوره های آموزشی حقوق بشر در کشور:
ژانر  مهم تریــن  به عنــوان  گزارش گــری، 
روزنامه نگاری در راستای نشر اطالعات، حقایق و 
رویدادها به شمار می آید. از طرفی، کار خبرنگاری 
و گزارش گــری با اطالع رســانی و آگاهی دهی 
ارتباط دارد. یعنی نبض فعالیت رسانه ای به تهیه 
گزارش بر می گردد، بنابراین روزنامه نگاران نه تنها 
با نشر گزارشات خبری و اجتماعی از گفتمان ها، 
نشســت ها و دوره های آموزشی حقوق بشر در 
راستای آگاهی دهی و آموزش این مسأله مهم، 
بل کــه با ذکر حقایــق از ناگفته های مربوط به 
نقض حقوق بشــر در افغانستان، فکر مخاطبان 
جامعه ی افغانی را روشــن می کنند. از طرفی، 
تمرکز بر توسعه حقوق بشر در نشر گزارش های 
اجتماعی می تواند در این راستا کارسازی بسیار 

مهم داشته باشد.
• توجه به روزنامه نگاری صلح:

بســیاری از دانشــمندان عرصه   ارتباطات، 
روزنامه نــگاری را نه تنها یــک حرفه، بلکه یک 
رســالت اجتماعی و انســانی می دانند. یعنی 
خبرنــگاران در کنــار این که به تهیه  و نشــر 
گزارش ها می پردازند، به چگونگی نقش، تأثیر 
و کارکرد فعالیت های حرفه ای شــان باید توجه 
و اهمیت قائل شــوند. بنابراین، صلح به عنوان 
کاهش دهنده خشــونت و تأمین کننده   فضای 
آرام بخش، از مهم تریــن عامل توجه به حقوق 
بشر است. با این وصف، توجه به روزنامه نگاری 
صلح، زمینه   تساهل و تسامح در جامعه را فراهم 
کــرده و در نهایت به تقویت و توســعه حقوق 
بشر در کشور منجر می شود، طوری که یکی از 
نویسندگان به صلح، به عنوان یکی از ارزش های 
خبری، خصوصاً در کشورهای جهان سوم نگاه 
می کند: »درواقع »ارزش صلح« را به این دلیل 
می توان بــه ارزش های خبری موجود افزود که 
گزارشگری صلح در پی شناسایی و کشف همه 
عوامل درگیری و خشونت و خارج کردن آنها از 
دستور کار رسانه ای و باز کردن فضا بری گفتگو 

درباره   صلح است.« )فرقانی، 1393: ۲۲(
نتیجه گیری:

در این پژوهش مشــخص شد که آموزش 
حقوق بشر، از مهم ترین نیازهای جوامع است، 
تا جایی که سازمان ملل متحد سال های 1995- 
۲004 را دهه آموزش حقوق بشر اعالم کرد تا از 
این طریق موجب افزایش آگاهی جهانی از حقوق 
بشر و تقویت فرهنگ جهانی حقوق بشر شود. 
هم چنین توضیح داده شد که رسانه ها وظایفی 
چــون خبری، راهنمایی و رهبری و آموزشــی 
دارند که شامل نظارت بر محیط، توسعه جامعه 

و انتقال میراث های فرهنگی می شود.
بــا توجه به این پژوهــش می توان گفت از 

آن  جایی که حقوق بشــر را می توان به دو شکل 
رســمی و غیر رســمی آمــوزش داد، یاددهی 
به وسیله نهادهای ارتباط جمعی، شامل آموزش 
غیر رسمی می شود که همه سنین، تحصیالت 
متفاوت و جامعــه ی آماری گوناگــون را دربر 

می گیرد. 
هم چنین این تحقیق نشان گر آن است که 
با اســتفاده از ارتباطات برنامه ریزی شده چون 
شــکل دهی برنامه های گفتمانــی تلویزیونی و 
رادیویی، تهیه گزارش، تمرکز بر روزنامه نگاری 
صلح و نظارت از اعمال حکومت می توان حقوق 
بشر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم از ورای 

پیام های رسانه ای به جامعه آموزش داد.
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از صفحه 7
بیانیه مطبوعاتی

سرنوشت خویش و کشور، از خطوط اساسی غیر 
قابل معامله بوده و دولت افغانستان مکلف است 

 از آن در جریان مذاکرات صلح پاسداری کند.
6( آتش بس زمینه ساز تفاهم، تبادل نظر و 
اعتماد بیشتر شده و شرایط را برای بهره مندی 
بهتر از آزادی بیان، آزادی گشت و گذار، آزادی 
اجتماعات و مشارکت تمام اقوام و اقشار جامعه 
به شــمول زنان، گروه های سیاســی و طرفین 
منازعه در سراســر کشــور بدون ترس فراهم 
می کند، بنابراین از طرف هــای درگیر منازعه 
مسلحانه خواسته می شود که بر آتش بس فوری 

توافق کنند.
7( صلح صرفاً به معنای قطع جنگ نیست، 
عوامل و بستر های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی جنگ باید شناسایی شده و رفع شود 
و زمینه هــای زندگی با کرامت و بدون ترس از 
نیازمندی، فقر و گرسنگی فراهم شده و به این 

ترتیب تداوم صلح تضمین گردد.
8( با توجه به تجارب تلخ دوره های تاریخی 
گذشته، تا زمانی که صلح عادالنه و پایدار تأمین 
نشــده و ضمانت های الزم برای عدم برگشت 
افغانســتان به حالت جنگ ایجاد نشــده، نیاز 
است که ســازمان ملل متحد و جامعه جهانی 
حضور خویش را در افغانستان حفظ کرده و از 
دولت افغانستان حمایت کند تا از تکرار منازعه 

در افغانستان جلوگیری شود.
9( در پروســه صلــح اصل پاســخگویی، 
عدالت و خاتمــه دادن به فرهنگ معافیت در 
زمینــه جرایم جنگی و جرایم ضد بشــری به 
صورت جدی در نظر گرفته شــده، تدابیر الزم  
و مؤثر ملی و اســالمی، با در نظرداشت تجارب 
کشورهای پسامنازعه، برای تأمین پاسخگویی و 
التیام درد و رنج قربانیان جنگ اتخاذ شده و با 
مکانیزم های عدلی و قضایی بین المللی نیز در 

زمینه همکاری جدی صورت گیرد.
10( ســازمان ملل متحد و جامعه جهانی 
بایــد بر حفظ دســتاوردهای 18 ســاله مردم 
افغانستان تأکید کرده و از حقوق اساسی مردم 
افغانستان، از جمله حقوق زنان، حقوق اطفال، 
حقوق اشخاص دارای معلولیت، حقوق اقلیت ها 
و حقوق قربانیــان جنگ دفاع و حمایت کنند 
و از طرفیــن منازعه به صــورت خاص از گروه 
طالبان تضمین های کافی در زمینه رعایت این 

ارزش ها گرفته شود.
11( طرف های منازعه و به خصوص دولت 
افغانســتان باید یافته ها و ســفارش های این 
تحقیق را جدی گرفته و برای عملی شدن آن 

تدابیر الزم را اتخاذ کند.
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مقدمه

اوبه د انســان په ژوند کې خورا مهمې دي، 

د بــرش لومړۍ راغونډېدنه هم ســیندونو ته په 

ور څېرمه ســیمو کې وه. سرت متدنونه د اوبو او 

ســیندونو په څنډو کې رامنځته شوي او همدا 

اوبه د دغو متدنونو د راپنځیدو اصيل المل ګڼل 

کیږي، آن ځیني مدنیتونه د سیندونو په نومونو 

یاد شوي چې د بیلګې په توګه د دجلې، فرات، 

اورال او نورو متدنونو څخه یادونه کوالی شو.

قرآنکریم د انســان ژوند له اوبو رسه تړلی او 

پــه دې هکله خدای )ج( فرمايي: )و جعلنا من 

املاء کل شیء حی( د انبیا سورت ۳۰ ایت

زمونــږ په ننۍ نړۍ کې د پرمختګ له کبله 

اوس اوبه د برشي ودې مهم عنرص بلل کیږي. 

هیوادونه هڅې کوي چې د اوبو پراخې زیرمې 

په واک کــې ولري، په نړیوال سیاســت کې د 

سرتاتیژیک عنرص په توګه د اوبو له مطرح کیدو 

رسه ســم د اوبو پر رس کړکیچ او شخړو حقیقي 

بڼــه خپله کړې؛ ځکه اوبــه او پر رسچینو يې د 

ولکــې هڅې په نړۍ کې ډیرې شــوې دي. یو 

شــمیر شنونکي اوســنۍ پیړۍ ته داوبو پیړۍ 

وايي او همدا اوبه دي چې د انسان په ژوند کې 

محوري رول لوبوي.

د ملګــرو ملتونو پخــواين رسمنيش بانکي 

مون د تاجکســتان په هیواد کــې د اوبو د بین 

املليل کنفرانس په افتتاحیه مراسمو کې چې 

د ۲۰۱۵ م کال د جــون په میاشــت کې دایر 

شــوی و د اوبو اهمیت ته په اشارې رسه وویل: 

د اوبو د منابعو 
محدودیت ، ککړتیا 
او د مخنیوي الرې 
چارې

ترتیبوونکی: پوهنیار عبداملتین جلیيل

)اوبه ژوند دی، اوبه ســالمتي ده، اوبه انســاين 

رشف او حیثیت دی، اوبه د برش حق دی. زمونږ 

د هســتۍ لپاره تر اوبو بل هیڅ مهم شی نشته 

او تر ســږ کال پرته به هیڅکله هم د عمل لپاره 

مهــم فرصت او چانس پیدا نه کــړو( او د خپلو 

خربو په وروســتۍ برخه کې يي د اوبو د نړیوال 

بحران څخه زیږنده خطرونو ته په اشــارې رسه 

وویل چې: ډیر شــمیر کارپوهــان وایي د اوبو 

بحــران یو له هغو خطراتــو څخه دی چې نړۍ 

وررسه مخامخ ده.

لنــډه دا چې د اوبو اهمیت ته په کتلو رسه 

هڅه شــوې څو د یــوې لنډې رسیــزې څخه 

وروســته د اوبو منابــع محدودیــت، ککړتیا او 

مخنیوی يې تر څیړنې الندی ونیسو. 

د تازه اوبو د منابعو محدودیت

د ځمکــې د کری پر مــخ د ټولو اوبو حجم 

۱،۴ میلیــارده کیلو مرته مکعــب دی چې که 

چیری په یــو نواخت ډول د ځمکی په کره کې 

واقع يش نو د ځمکې ټوله سطحه رانغاړي.

د ځمکــې پــر مخ د خــوږو اوبــو کمبود او 

محدودیــت جوتــه خــربه ده او د دې خربې د 

وضاحت لپاره د دې نکتې یادونه رضور ده چې 

د طبیعــت په څرخــه کې د ټولو موجــودو اوبو 

۲،۵ ســلنه خوږې اوبه تشــکیلوي. چې د دې 

شمیرنې ۷۰ سلنه د شــاميل او جنويب قطب 

ســیمې رانغــاړي او پاتې برخه يــي تر ځمکې  

الندې د اوبو زیرمې دي.

بنا پــر دې د ژوندانه د تــداوم لپاره يواځې 

او یواځې د خوږو اوبو ۰،۳۰ ســلنه د استفادې 

وړ دي خو دغه شــمیر هم د نامتوازن زماين او 

مکاين وېش له امله د ګټې اخیستنې ستونزې 

لري. لذا د ژوندانه د تداوم لپاره د موجوده اوبو 

د ســامل مدیریت څخه پرته بلــه الره او چاره نه 

لیدل کیږي.

د اوبو د کمبود دالیل

د اوبو د کمبود عمده دالیل په الندې ډول 

دي:

۱- د هایدرولــوژوي په څرخــه کې د خوږو 

اوبو د مقدار ثابت والی؛

۲- د نفوســو زیاتوالی چې د نویو شمیرو له 

مخې دغه شمیر تقریبا ۷ میلیارده او ۴ سوه تنو 

ته رسیږي چې د ژوند د ادامې لپاره اوبو ته اړتیا 

لري؛

۳- د دې دواړو پدیدو ترمنځ معکوسه رابطه؛

۴- د انســاين او بــرشي ټولنــو د ژوندانه د 

ســطحې د ارتقا متناســب د اوبو د اســتعامل 

زیاتوالی؛

۵- د نړۍ په بیالبیلو جغرافیایي سیمو کې 

د اوبو نامتوازن وېش؛

۶- د اوبو د منابعــو ککړتیا او باآلخره د اوبو 

په مرصف، استحصال او ویش کې سؤمدیریت؛ 

والــی آندو افریقايــي پوه او د اوبــو د چارو 

پخوانی شــنونکی پیشــبیني کوي چې د اوبو 

موجــوده بحران به د ۱۵ – ۲۰ کلونو په جریان 
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کې د اوبو پر رس په یوه نړیواله جګړه واوړي.

د اقلیمــي تغیراتــو پایلــې او اوږدمهالــه 

وچکايل

د هوا وچکايل د اورښت د کموايل په نتیجه 

کې رامنځ ته کیږي؛ 

د دې وچکالــۍ دوام پــه هیدرولوژیکــي 

وچکالۍ )د زیرزمیني او جاري اوبو د منابعو پر 

کموايل( پای مومي؛

هایدرولوژیکي وچکايل په اوږد مهال کې د 

کرهڼیزې وچکالۍ سبب ګرځي؛

او دغه ډول وچکايل په راتلونکي کې کوالی 

يش عمــال د کښــت او کرهڼې ســرته برخه د 

تعطیــل رسه مخ کــړي او هیــواد د اقتصادي 

بحران رسه مخ کړي؛

بله فرهنګي – ټولنیــزه وچکايل ده؛ یعنې 

هغه وضعیت چې عمال اقتصادي بحران ټولنیز 

بنسټونه ملنځه وړي. او په وروستئ مرحله کې 

وچکايل کوالی يش آن ټولنه په رواين رنځ اخته 

کړي او د خشونت او تاوتریخوايل سبب ګرځي 

او دا هامغــه حالــت دی چې روان شــناختي 

وچکايل ورته وايي.

د چاپیریال ککړتیا

د انســاين ژوند په پرمختګ او د ټکنالوژۍ 

پــه منځته راتګ رسه د چاپیریــال کثیف والی 

او ککړتیا په نړۍ، ســیمه او پــه ځانګړي ډول 

د افغانســتان په ټولو لویو ښارونو کې په پراخه 

پیامنه زیات شــوی. دا چې د چاپیریال ککړتیا 

ډیر شــمیر ډولونه لري او د دې مقالې له بحث 

څخه بهر موضوعات دي، نو مونږ هم یواځې د 

اوبو پر ککړتیا خربې کوو.

د ککړتیا تعریف

ککړتیــا په لغت کــې چټلولــو، ګډوډولو او 

ناپاکه کولو ته وايــي. ځینی بیا په دې آند دي 

چې له مره او ناآشــنا موادو رسه د اوبو، هوا او 

خاورې ګډول د ککړتیا په نامه یادیږي.

پــه اصطــالح کې ککړتیــا د هغو مــادو له 

پیدایښــت څخه عبارت ده چې د چاپیریال د 

طبیعي عنارصو په ځانګړتیاوو کې تغیر او بدلون 

رامنځتــه کړي او د ژوند پــه چاپیرال ناوړه اغیز 

کوي. 

د اوبــو د ککړتیــا په تعریف کــې باید ووایو 

چې: د اوبــو په چاپیریال کې هر ډول فزیکي، 

کیمیــاوي او بیولوژیکي تغییر چې په رضرناک 

ډول د انسانو، حیواناتو، نباتاتو او نورو موجوداتو 

په سالمتیا، بقاء او فعالیت باندې اغیز وکړي د 

اوبو د ککړتیا په نامه یادیږي.

د اوبو د ککړتیا المولونه 

 د اوبو ککړونکي الملونه ډیر زیات دي چې 

دغه الملونه کوالی يش د ځمکې سطحي او د 

ځمکــې الندې اوبه ککړې کړي چې هر یو يې 

بیالبیل مطالعه کوو.

۱- د ځمکې الندې اوبو د ککړتیا الملونه

د ځمکــې الندې اوبه کلــه چې له ځمکې 

الندی معدنونو او په ځانګړي ډول له ډبرو سکرو 

څخــه تیریږي نو مر مواد له ځانه رسه حلوي 

او بیا اوبه ککړیــږي او کله چې دغه اوبه بیا په 

ځمکه کې بهیږي هوا د هغه ځینې مره مواد 

خپروي او هوا چټلوي.

په ډنډونو کې د ښار د ککړو او بې کاره اوبو 

جمع کیــدل او بیا پرته له دې چې د باکرتیاوو 

په معرض کــې واقع يش او تجزیه يش، نیغ په 

نیغه او په آسانۍ رسه د ځمکو الندې کانونو ته 

داخلیږي او دهغو د ککړتیا المل ګرځي.

رادیــو اکتیــف ضایعات د ځمکــې الندې 

کانونــو د ککړتیا یو مهم المل دی چې د هغو د 

دفعه کولو الر یواځې او یواځې د ځمکې الندې 

د هســته يی ټکنالوژۍ خښول دي، ولې دا یو 

ستونزمن کار دی او همدارنکه تر ځمکې الندې 

هسته يی چاودنې هم په خپل وار رسه د اوبو د 

منابعو د ککړتیا یو عمده سبب دی.

۲- د سطحې د اوبو د ککړتیا الملونه

صنعتــي ککړونکي: زیات شــمیر صنعتي 

ضایعــات د ځمکــې د ســطحی پــه اوبو کې 

ساکښــو ته زیات زیان رسوي، دغه ضایعات په 

اوبو کې موجود اکســیجن مرصفــوي او د اوبو 

اوسیدونکو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه پاتې کیږي 

او هغوی د مرګ له تهدیــد رسه مخامخ کوي. 

او له بلې خوا څخــه دغه ضایعات زهري وي او 

د اوبیــزو ژویو د زهري کیــدو المل ګرځي. اوبو 

ته د فاســفورس او نایرتوجــن د ځینو ترکیباتو 

داخلیدل د ځینو مکروبونو سبب ګرځي، چې 

د اوبــو د بوی او غیر طبیعــي مزې رسه، رسه د 

اوبو اکسیجن مرصفوي، نو اکسیجن کمیږي او 

د اوبو ژیو ته صدمه رسوي.

پــه ۱۹۶۰ م کال کې د امریــکا د متحده 

ایاالتو د سنا یوې کمیټې د اوبو د ککړتیا الملونه 

تر څیړنې الندې ونیول او هغه يې په اتو معیاري 

ګروپونو طبقه بندي کړل چې په ترتیب رسه په 

الندې ډول دي:

۱- اکسیجن غوښتونکي ضایعات

۲- چرک کوونکي الملونه

۳- ګیاهي غذايي مواد

۴- کیمیايي مواد

۵- معدين عنارص او ترکیبات

۶- رسوبات

۷- رادیو اکتیف مواد

۸- حرارت

۳- کورنۍ اضايف ککړې اوبه

ټول پاکونکي شیان چې د سطحې اوبو ته 

داخلیږي، اوبو ته داســې ترکیبات داخلوي که 

چیرې خنثی نه يش او یا د میکروبونو اورګانیزم 

په واسطه تجزیه او تخریب نه يش د اوبو د ژویو 

لپاره په هالکونکي زهري شکل بدلیږي.

د حرشاتــو وژونکي مــواد، د نبــايت آفتونو 

له منځــه وړونکي او شــیمیايي کودونه چې د 

کښــتونو رضورتونه دي د ځمکې د ســطحې د 

اوبو د ککړتیا المل هم ګرځي.

د اوبو د ککړتیا مخنیوی

۱- د اوبــو د خونــدي ســاتلو پــه موخه د 

اسالمي رشیعت د احکامو رعایت کول.

۲- د چاپیریال ســاتنې په برخه کې د ټولو 

موجدو ميل قوانینو او بین املليل کنوانسینونو 

رعایت او د هیوادونو له لوري د چاپیریال ساتنې 

په برخه کې د کړو ژمنو عميل کول.

۳- د صنعتــي تولیداتــو پــه برخــه کې د 

پرمختللو صنعتي هیوادنو له لــوري د تولید د 

ټاکل شوي معیارونو مراعت کول.

۴- د چاپیریال ســاتنې په برخه کې د ټولو 

تبلیغايت و سایلو څخه په استفادې رسه د عامه 

پوهاوي تررسه کول او ذهنیت جوړونه.

۵- د هیوادونــو لــه لــوري د اوبــو د منابعو 

د ســالمتیا په برخه کې اغیزنــاک اقدامات او 

تدابیر.

پايله:

۱- څرنګــه چې اوبــه یوه حیايت مــاده ده 

او ټــول ژونــد ور پورې تړلی نــو الزمه ده چې د 

دې حیايت مادې ارزښــت ته پــه کتلو رسه په 

استحصال او اســتعامل کې يې الزم اقدامات 

تررسه يش.

۲- هیوادونه باید چې اقلیمي تغیراتو ته په 

پاملرنې رسه د دې سرتې فاجعې رسه د مبارزې 

لپاره مشخص پرګرامونه او روشونه طرحه کړي 

ترڅــو د اوبو زیرمې مدیریــت او له ضایع کیدو 

څخه يې وژغوري.

۳- دولتونــه بایــد د اوبو د کمــوايل رسه د 

مبارزې په برخه کې د پوهې د ارتقاء، د پانګې 

او ټکنالوژۍ د تهیه کولو په برخه کې يو منظم 

میکانیــزم طرحه او په دې برخه کې باید د نورو 

هیوادونو له تجاربو څخه اړینه استفاده وکړي.

    

منابع
۱- برکت الله اریويب. د افغانستان د اوبو حقوق.

۲- نجیب آقا فهیم. لکچر نوت درسی، دیپلومايس آب.

۳- نجیب اقا فهیم. آب، صلح و امنیت برای همه.

۴- نور انور فاروقي. د چاپیریال ساتنې حقوق.

۵- نجیب آقا فهیم. هایدرو پولیتیک افغانســتان عامل با لقوه 

برای صلح.
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چکیده
در دهه هــای گذشــته مفاهیمــی چون 
دموکراســی و حقوق بشــر در کانــون توجه 
عمومی قرار داشــت. اکنون باید مفهوم توسعه 
که فقر یکی از اصلی ترین ابعاد آن اســت، را به 
این مفاهیم افزود و حتی در صدر این مفاهیم 
قرار داد. امروزه جوامع مختلف بیش از هر زمان 
دیگری به هم پیونــد خورده اند. این جوامع با 
تهدیدهایی مواجه اند که اتخاذ یک اســتراتژی 
فراگیــر با کمک همه بازیگــران بین المللی را 
می طلبد. فقر به عنوان یک تهدید اقتصادی و 

اجتماعی در زمره این تهدیدهاست. 
فقر چالش عصر ما ست. به گونه ای که تقریباً 
نیمی از مردم جهان از آن رنج می برند. فقر به 
طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت بین المللی 
را تهدید می کند. بنابراین باید ضمن بررســی 
مفهوم آن، به مســئله پیشگیری و مقابله با آن 
نیز پرداخته شــود. در قسمت اول این پژوهش 
سعی شــده تصویری از دنیای درگیر فقر ارائه 
شده و مفهوم آن بررسی شود. در قسمت دیگر 
نیز استدالل خواهد شد که فقر چگونه می تواند 
به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین المللی مطرح 
شــود. در قســمت پایانی نیز راه های مقابله و 

کاهش فقر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
در ایــن پژوهــش به فقــر از زاویه امنیت 
بین المللی نگاه شده است و این در واقع به دلیل 
ماهیت نظام بین المللی معاصر است که می توان 
ردپــای امنیت را در همه جای آن یافت. بر این 
اســاس عنوان پژوهش حاضر »فقر؛ تهدیدی 

علیه امنیت بین المللی« انتخاب شده است. 
کلید واژه ها:

فقر، امنیت بین المللی، حقوق بشر، تروریسم 
بین المللی و جرایم سازمان یافته.

درآمد
کنســرت های   ۲005 ســال  در  وقتــی 
موســیقی با موضوع فقر و با حضور چهره های 
معروف جهانی در 10 شــهر مشهور در سطح 
دنیا برگزار شــدند، همگان به اهمیت مسئلۀ 
فقــر در دنیای کنونی پی  بردنــد. افراد زیادی 
از سراســر دنیا گردهم آمدند و شعار ضد فقر 
سردادند. دیگر بحث بر سر مسئله فقر تنها در 
اجالس های جهانی مطرح نیســت بلکه همۀ 
افراد در همه جای دنیا از آن ســخن می گویند، 
اینک فقر به یکی از چالش های عمدۀ عصر ما 
 بد ل شده است. در دهه های گذشته مفاهیمی 
هم چون دموکراسی و حقوق بشر بر سرزبان ها 
بوده و اهمیت فراوانی داشت. اکنون باید مفهوم 
توسعه که فقر یکی از اصلی ترین محورهای آن 
اســت را به این مفاهیم افزود و حتی در صدر 
ایــن مفاهیم قرار داد. توســعه در حال حاضر 
نقطۀ حرکت اســت: نقطۀ حرکت در مقابله با 
تهدیدهای امنیــت بین المللی. تهدیدهایی که 
بیش از پیش درهم تنیده شــده اند و نیازمند 

سیاست های مقابلۀ جامع و فراگیر ند. 
امــروزه جوامع مختلف بیــش از هر زمان 
دیگری به هم پیونــد خورده اند. این جوامع با 
تهدیدهایی مواجه اند که اتخاذ یک اســتراتژی 
فراگیــر با کمک همۀ بازیگــران بین المللی را 

می طلبد. تهدیدهای امنیت بین المللی که دنیا 
بایــد در حال حاضــر و در دهه های بعد مورد 
توجه قرار د هد شــش دســته اند. تهدیدهای 
اقتصادی و اجتماعی شــامل فقر، بیماری های 
مســری و تخریب محیط زیست، مخاصمات 
بین المللــی، مخاصمــات داخلی؛ تســلیحات 
هسته ای؛ رادیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک؛ 
فراملی.  و جنایات ســازمان یافته  تروریســم؛ 
چالش عمده  در مقابله با این تهدیدها مسئله 
پیشگیری است: چگونه می توان چارچوب کاری 
برای اقدام پیش گیرانه ایجاد کرد که به تمامی 

این تهدیدات بپردازد؟ 
از میان تهدیدهای فــوق، آنچه که در این 
مقاله مورد بررســی قرار خواهد گرفت تهدید 
فقر است. فقر چالش عصر ما ست به گونه ای که 
تقریباً نیمی از مردم جهان از آن رنج می برند. 

آنچــه که در ابتدای بحث نیز مطرح شــد 
در واقع انعکاس وضعیت اســفبار عصر ما ست. 
عــالوه بر توجه عمومی، فقــر در کانون توجه 
مجامع بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد 
نیز قرار گرفته است که انعکاس آن را می توان 
در گزارش ها، اسناد و قطعنامه های سازمان ملل 
متحد یافت. از این رو بررسی دقیق مسئله فقر 

از زاویه حقوق بین الملل اهمیت می یابد. 
در این پژوهش ســعی شــده تصویری از 
دنیــای درگیر فقــر ارائه شــده و مفهوم فقر 
بررســی گردد. در قسمت بعد پژوهش بررسی 
می شــود فقر چگونه می تواند به عنوان تهدید 
امنیت بین المللی مطرح شود و در قسمت دیگر 

فقر؛ تهدید امنیت 
بین املللی
در قرن 21
محسن رشیفی
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راه های مقابله با این تهدید مورد بررســی قرار 
خواهد گرفت. 

 در این پژوهش به مسایل مختلف از زاویه 
امنیت بین المللی نگاه شده است که در کانون 
آن نیز فقر قرار دارد. این مسئله به دلیل ماهیت 
نظام بین المللی معاصر است که ردپای امنیت 
بین المللی در همه جای آن دیده می شود. با این 
توضیح عنوان پژوهــش حاضر »فقر: تهدیدی 

علیه امنیت بین المللی« انتخاب شده است. 

1- مفهوم فقر
قــدم اول در این پژوهش شــناخت فقر و 
 pauvre یا poverty معنــای آن اســت. واژه
به معنای فقر از ریشــه التین pauper می آید 
کــه بــا paucus و یونانــی penes )فقیر( و 
penia )فقر( قرابــت دارد. فقر را در یونانی با 
واژه Aporia )راه به جایی نداشــتن، مشکلی 
که فقیر با آن دســت به گریبان است( تعریف 
می کنند. ریشه های یونانی به دو امر واقع مثبت 
بر می گردد )اگر چه هردو درد آور(: یکی ریشۀ 
بیولوژیــک یعنی گرســنگی و دیگری ماهیت 

روان شناختی آن است.
وقتی فقر از لحاظ مفهومی بررسی می شود 
مشخص می شود که پدیده ای با ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی است. آنچه که بیشتر مد نظر ما قرار 
دارد و گزارش ها و اســناد بین المللی نیز به آن 
اشاره داشته اند بعد اقتصادی فقر است. در واقع 
ساده ترین و متداول ترین تعریف فقر هم همان 
تعریف اقتصادی آن است. با این تعریف نیز فقر 

به مطلق و نسبی تقسیم می شود. 
فقر مطلق بر این اساس تعریف می شود که 
هر فرد حداقل نیازهای پایه ای برای معیشــت 
دارد که عدم تأمین آن ها وی را دچار مشــکل 
می کند. به عبارت دیگر فقر، محرومیت عمیق از 
مواهب مادی است که راه توسعه متعارف فرد را 
تا آن درجه سد می کند که یکپارچگی شخص 
را بــه هم می ریزد. فقیر بودن از این نقطه نظر 
به معنای ناتوانی در تأمین نیازهای بیولوژیکی 
خود و خانواده از طریق منابع یا فعالیت خویش 
است. کســی که از فقر مطلق رنج می برد قادر 
به تأمین هزینه های اساســی وضعیت انسانی 

زندگی نیست.۲
از طرف دیگــر می توان به فقر با مفهومی 
مقایسه ای نگریست. به عبارت دیگر وضعیت 
فقر را نســبت به شــرایط زندگی و کار سایر 
اعضای همان جامعه و در همان زمان می توان 
ســنجید. فقــر به این معنا نســبی اســت.3 
بنابراین فقر نســبی دو عنصر مکانی و زمانی 
دارد. عنصــر مکانی به ایــن معنا که وضعیت 
فرد نسبت به استانداردهای زندگی در همان 
جامعه ای که در آن زندگی می کند سنجیده 
می شــود و عنصر زمانی به این معنا است که 

وضعیت فرد نسبت به اســتانداردهای همان 
زمان زندگی او بررسی شود. 

حوزه بررســی فقر در این پژوهش محدود 
به فقر مطلق می شــود به این دلیل که سطح 
تحلیل ما جامعه بین المللی و تمامی کشــورها 
است و مطمئنا برای تحلیل بهتر و دقیق تر باید 
از یکسری معیارهای یکسان و تا حدودی ثابت 
استفاده کرد. فقر نسبی ماهیت مقایسه ای دارد 
و از جامعه ای به جامعۀ دیگر متفاوت اســت و 
نمی توان به آن اتکا کرد. حتی در ســطح یک 
کشور هم ممکن است شاهد تعداد زیادی خط 
فقر نسبی باشیم که در نتیجه آمار متفاوتی در 
اختیار برنامه ریزان و تحلیل گران قرار می گیرد. 
اما فقر مطلق چنین ضعفی ندارد. بنابراین باید 
به مفهوم فقر مطلق که محاســبه آن ساده تر، 

یکسان تر و تا حدودی ثابت است، پرداخت. 
بیان شــد کــه فقر مطلق بــه معنی عدم 
برخورداری از حداقل نیازهای اساســی زندگی 
اســت. برای تعیین میزان فقر در این معنا باید 
خط فقر مطلق را تعیین کرد که عبارت اســت 
از میزان درآمدی که شــخص بــا کمتر از آن 
نمی تواند احتیاجات اصلی خود را تأمین کند. 
احتیاجات اصلی عبارتند از تغذیه، مســکن و 
بهداشت. بر این اســاس در گزارش ها و اسناد 
سازمان ملل از دو خط فقر صحبت شده است: 
درآمد روزانه کمتــر از یک دالر و درآمد روزانه 

کمتر از دو دالر. 
1-1 فقر شدید

را   )Extreme Poverty( شــدید  فقــر 
می توان به عنوان فقری که می کشــد تعریف 
کرد: محروم بودن افراد از دسترسی به امکاناتی 
که برای زنده ماندن در مقابل گرسنگی، بیماری 
و حــوادث طبیعی ضروری اســت. 4 این صرفا 
تعریفی توصیفی از فقرشدید ارائه می دهد. حال 
باید ببینیم معیار اصلی فقرشــدید چیست. به 
نظر می رسد بتوان معیار درآمد کمتر از یک دالر 
در روز را به عنوان معیار اصلی فقرشدید معرفی 
کرد. این معیار به عنوان خط فقر مطرح بوده و 

در نتیجه  اندازه گیری آن آسان تر است. 
در گزارش ها و اسناد سازمان ملل متحد نیز 
از درآمد کمتر از یک دالر در روز به عنوان معیار 
فقر شــدید نام برده شده است. هیئت بلندپایه 
دبیرکل در گزارش »جهانی امن تر، مسئولیت 
مشــترک ما« وقتی بحث آماری از میزان فقر 
ارائه می دهد بیان می دارد کــه میزان افرادی 
کــه بادرآمد کمتر از یک دالــر در روز زندگی 
می کنند در برخی مناطق افزایش یافته است. 5 
کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد 
نیز در گزارش خود با عنوان »با آزادی بیشتر« 
معیار تعیین خط فقر شــدید را درآمدکمتر از 
یک دالــر در روز معرفی می کند.6 و از این نوع 
فقر به عنوان فقری که می کشــد نام می برد. 7 

کوفی عنان به شــرایط جغرافیایی نامســاعد، 
حکمت ضعیف یا فاســد و لطمات جنگ ها به 
عنوان دالیل فقر شــدید اشاره می کند.8  معیار 
فــوق به وضــوح در هدف های توســعه هزاره 
مشــخص شده است. اولین هدف توسعه هزاره 
ریشه کن کردن فقر شدید است و در این جهت 
برای سال ۲015 درخواست شده بود که نسبت 
افــرادی که با روزی کمتــر از یک دالر زندگی 
می کنند به نصف برســد. این هدف و معیار از 
سال ۲000 یعنی تصویب اعالمیه هزاره به بعد 
تقریباً در اکثر اســناد مرتبط با موضوع فقر و 

توسعه مورد اشاره قرار گرفته است. 
در کنار معیار درآمد روزانه کمتر از یک دالر 
معیارهای دیگری نیز برای فقر شدید مطرح اند. 
گرســنگی، عدم دســتیابی به آب آشامیدنی، 
عدم مصونیت در مقابل بیماری های کشنده و 
خطرهای محیطی از جمله این معیارهایند.9 اما 
همان گونه که بیان شد معیار درآمد روزانه کمتر 
از یــک دالر به عنوان معیارهــای قابل اتکا که 
در تمامی اسناد مربوطه مورد اشاره قرار گرفته 
را باید به عنوان معیار اصلی فقر شدید معرفی 

کرد. 
نکتــه دیگری که می توان اشــاره کرد این 
است که فقر شدید بیشتر در کشورهای کمتر 
توسعه یافته )کم درآمد(، کشــورهای در حال 
توســعه محصور در خشکی و کشــورهای در 
حال توسعه جزیره ای کوچک دیده می شود. به 
عنوان نمونــه در منطقه جنوب صحرای افریقا 
در حــدود 46 درصد مردم از فقر شــدید رنج 
می برند. کشورهای این منطقه جزء کشورهای 

کمتر توسعه یافته اند. 10
1-2 فقر غیرشدید

همیشــه درجــه ای تأثیــر فقــر همانند 
فقرشدید کشنده و دهشتناک نیست و در واقع 
وضعیت جوامع درگیر در فقر غیرشــدید کمی 
مناسب تر است هرچند هنوز اسفناک و نیازمند 
رسیدگی های گسترده اســت. تقریباً نیمی از 
مــردم دنیا درگیر این نوع فقر بوده و از آن رنج 
می برند. سطح گسترده این فقر میزان اهمیت 

مقابله با آن را نشان می دهد. 
معیاری که برای فقرغیرشــدید ارائه شده 
معیار درآمد روزانه کمتر از ۲ دالر است. 11 این 
معیار خط فقرغیرشدید اســت و اندازه گیری 
میزان آن آســان است. البته در کنار این معیار 
به موارد دیگــری نیز به عنوان معیارهای خط 
فقرغیرشــدید اشاره شده است که از آن جمله 
می توان از عدم دسترسی به امکانات تحصیل و 

عدم وجود شبکه بهداشتی مناسب نام برد. 1۲
نکته حایز اهمیت این است که جدا سازی 
این دو جنبه از فقر، فقرشــدید و غیرشدید در 
تحلیل ها و ارزیابی های امنیتی نمی تواند چندان 
مفید باشــد. فقر در هر دو جنبه خود تأثیرات 
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منفی بر امنیــت بین المللی می گذارد. هرچند 
که میزان این تأثیر بســته به نوع فقر متفاوت 
است و در نتیجه فوریت مقابله با آن ها متفاوت 
می شــود اما هدف باالتر درازمدت از بین بردن 
هر دو جنبه فقر اســت. در این پژوهش هم به 
فقر به صورت کلی آن. هر دو جنبه نگریســته 
شــده اســت. هر جا که ضرورت اقتضا کند و 
جنبه خاصی از آن مدنظر باشد مورد اشاره قرار 

خواهد گرفت. 

2- وضعیت فقر در جهان امروز
در بیســت و پنج ســال گذشــته شاهد 
بیشــترین کاهش در فقر شــدیدی که جهان 
تاکنون تجربه کــرده، بوده ایم. صدها میلیون 
تن در سراسر جهان توانسته اند از فشارهای فقر 
شدید خالص شوند. در همین حال چند کشور 
فقیرتر شــده و بحران هــای ویرانگر اقتصادی 
میلیون ها خانواده را دچار فقر کرده است. امروز 
بیش از یک میلیارد نفــر یعنی یک نفر از هر 
6 نفر هنــوز با کمتر از یک دالر در روز زندگی 
می کنند و ســاالنه 11 میلیون کودک از پنج 
سالگی می میرند و سه میلیون نفر بر اثر بیماری 

ایدز جان می دهند. 13
از ســال 1990 در حالی که درآمد سرانه 
کشورهای در حال توسعه، به طور میانگین هر 
ساله ســه درصد افزایش یافته است، در برخی 
مناطق شــمار مردمی که در فقر به سرمی برند 
تــا بیش از 100 میلیون نفر افزایش پیدا کرده 
اســت. حداقل در 54 کشــور، متوسط درآمد 
ســرانه در طول همیــن دوره زمانی، کاهش 
یافته اســت. فقر رو به تزاید با افزایش نابرابری 
در سطح جهان و نابرابری درآمدها در خیلی از 
کشورهای فقیر همراه شده است. برای مثال در 
بخش های از امریــکای التین، درآمد 5 درصد 
ثروتمندترین طبقه جامعه 300 برابر درآمد 5 

درصد فقیرترین اقشار جامعه است. 14
پیشــرفت در امر دستیابی به هدف کاهش 
فقر در سراســر جهان به شــدت متفاوت بوده 
است. 15 بیشترین پیشرفت ها در آسیا و به ویژه 
آسیای شرقی و آسیای جنوبی حاصل شده که 
فقط از سال 1990 بیش از ۲00 میلیون نفر از 
گرداب فقر خالص شــده اند. درصد مردمی که 
در فقرشدید یعنی با درآمدکمتر از یک دالر در 
روز زندگی می کنند در منطقه جنوب صحرای 
افریقا از 44/6 درصد در ســال 1990 به 46/4 
درصد در سال ۲001 افزایش یافته است. این 
منطقه فقیرترین مناطق است. بهترین وضعیت 
در آسیای شرقی دیده می شود که این میزان از 
33 درصد درسال 1990 به 16/6 درصد از سال 
۲001 رسیده است که در واقع به هدف توسعه 

هزاره یعنی نصف میزان رسیده است. 
اگر این میزان را بــا تعیین تعداد فقرا هم 

بررســی کنیم به نتایج فوق می رســیم. تعداد 
فقرای منطقه جنوب صحــرای افریقا از ۲۲7 
میلیون نفر در سال 1990 به 313 میلیون نفر 
در سال ۲001 رسیده اســت در حالی که در 
منطقه آسیا از 936 میلیون در سال 1990 به 

703 میلیون در سال ۲001 رسیده است. 
درصد مردمی که در فقرغیرشــدید یعنی 
درآمــد روزانه دو دالر یا کمتر زندگی می کنند 
فقط در آســیای شــرقی و تا حدودی آسیای 
جنوبــی کاهش پیــدا کرده اســت و در دیگر 
مناطــق افزایش یافته اســت. ایــن درصد در 
آســیای شــرقی از 70 درصد در سال 1990 
بــه 47 درصد در ســال ۲001 کاهش یافته و 
در منطقه جنــوب صحرای افریقا از 75 درصد 
در ســال 1990 به 77 درصد در سال ۲001 
افزایــش یافته اســت. وقتی این میــزان را با 
تعییــن تعداد فقرا بررســی می کنیم نتایج به 
نظر وخیم تر می رسد به گونه ای که در منطقه 
جنوب صحرای افریقــا تعداد این افراد از 38۲ 
میلیون نفر در سال 1990 به 516 میلیون نفر 

در سال ۲001 رسیده است. 
نکته دیگر این اســت که فقرا بیشتر فقیر 
می شوند. میزان درآمد فقرای تمامی مناطق در 
حال توسعه غیر از منطقه جنوب صحرای افریقا 
از 80 ســنت در ســال 1990 به میزان بسیار 
ناچیزی یعنی 8۲ سنت در سال ۲001 افزایش 
پیدا کرده اســت. در منطقــه جنوب صحرای 
افریقا وضعیت از این هم بدتر اســت و میزان 
درآمد آن ها از 6۲ سنت در سال 1990 به 60 

سنت در سال ۲001 کاهش پیدا کرده است. 
کاهش میزان گرســنگی آرام بوده اســت. 
درصدمردمــی که از کمبود غــذا رنج می برند 
در بین ســال های ۲000 تا ۲00۲ به نســبت 
ســال های ۲-1990 در تمامی مناطق غیر از 
منطقه آســیای غربی کاهش پیدا کرده است 
اما هنوز با میزان مورد نظر اهداف هزاره یعنی 

نصف، فاصله زیادی دارد. 
در این میــان باید به افریقا نــگاه ویژه ای 
داشــت. در هیچ نقطه ای دنیا به اندازه منطقه 
جنوب صحرای افریقا لزوم تعهد جهانی نسبت 
به کاهش فقر احســاس نمی شود. در پنج سال 
گذشته تحوالت مثبتی در افریقا رخ داده است 
که از آن جمله می تــوان به کاهش جنگ ها و 
افزایش حکومت های دموکراتیک اشاره کرد. با 
این حال بیشــتر افریقا و به ویژه منطقه جنوب 
صحــرای افریقا هم چنان از عــوارض غم انگیز 

فقرشدید و بیماری رنج می برند. 16

3- تهدید امنیت بین المللی
فقر چگونه می تواند به عنوان تهدیدی علیه 
امنیــت بین المللی مطرح شــود. در ابتدا باید 
بیان داشــت که هنوز در حصول وفاقی جدید 

درباره مفهوم امنیت بین المللی دشــواری های 
وجود دارد. هنوز بر ســر این که چه چیزهایی 
تهدید امنیت انــد بحث وجــود دارد. در واقع 
گروهی هنــوز در یک دایره بســته و محدود 
بــه امنیت بین المللــی فقــط از زاویه تهدید 
مســتقیم دولت ها و جنگ هــای تجاوزکارانه 
می نگرند. اینــان بر این باورند کــه به عنوان 
مثال ایدز یک بیماری وحشــتناک است ولی 
تهدید امنیت بین المللی نیســت یا فقر مانعی 
بر ســرراه توسعه است و نه امنیت. یا معتقدند 
کــه جنگ های داخلی در افریقــا یک تراژدی 
بشــری است ولی مطمئنا معضلی برای امنیت 
بین المللی محسوب نمی شود.17 به عبارت دیگر 
طرفــداران چنین دیدگاهی اعتقــاد چندانی 
به رابطه نزدیک توســعه، امنیت و حقوق بشر 
ندارند. دولت هنوز به تنهایی در کانون امنیت 
قرار دارد و هیــچ موضوع دیگری با آن در این 
زمینه شریک نمی شــود. به نظر نمی رسد این 
دیدگاه با ویژگی های عصری که در آن زندگی 
می کنیم سازگاری داشته باشد. عصر ما شاهد 
پیشرفت های سریع فناوری، وابستگی متقابل 
اقتصادی روزافزون، جهانی ســازی و تغییرات 
مهم در جغرافیای سیاســی بوده است. باید با 
این نظر کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل 
همراه شد که بدون امنیت از توسعه برخوردار 
نخواهیم شــد، بــدون توســعه دارای امنیت 
نخواهیم بود و بدون احترام به حقوق بشــر به 
هیچ یک از این دو نخواهیم رســید. 18 این سه 
مفهوم در واقع ســه ضلع مثلثی اند که دنیای 

امروز ما را ترسیم می کند.
با ذکر مقدمه فوق باید به این نکته بپردازیم 
که آیا فقر هم تهدیدی علیه امنیت بین المللی 
اســت؟ بر اســاس گزارش هیئت عالی فقر به 
چه صورتی به عنوان تهدید مطرح می شــود؟ 
رابطه فقر با دیگر تهدیدهای امنیت بین المللی 
چیست؟ پاسخ به این سواالت را در دو قسمت 
تهدید مســتقیم و تهدید غیرمستقیم امنیت 

بین المللی بررسی می کنیم.
3-1 تهدید مستقیم

دنیای امروز متفاوت از گذشــته اســت و 
طبیعتاً مفاهیم جدیدتری مطرح می شــود یا 
مفاهیم قبلی دچار تغییر می شود. مفهوم امنیت 
بین المللی در عصــر حاضر از جمله مفاهیمی 
اســت که تغییراتی را تجربه کرده است. زمانی 
که از منظر تهدیدهــا به این مفهوم می نگریم 
بــه تغییر حاصله پی می بریم. تهدیدها امنیتی 
امــروزه خیلی فراتــر از مبادرت کشــورها به 
جنگ های تجاوزکارانه است. امروزه تهدیدهای 
امنیتــی از دوجنبه کلی متنوع شــده اند: اوال 
عامالن تهدیدها دیگر تنها کشــورها نیستند 
و گروه هــای غیردولتی و خصوصــی همانند 
گروه های تروریســتی 19 نیــز می توانند امنیت 
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بین المللی را تهدید کننــد. ثانیا این تهدیدها 
تنها امنیت کشــورها را به خطــر نمی اندازند 
بلکه امنیت انسانی را هم در معرض خطر قرار 

می دهند. ۲0 
پایه گذاری سازمان ملل معطوف به امنیت 
کشــورها بود. هنگامی که پایه گذاری سازمان 
ملل از ایجاد یک ســامانه جدید امنیت جمعی 
حرف می زدند آن را به مفهوم نظامی ســنتی 
معنا می کردند: سامانه ای که در آن کشورها به 
هم می پیوندند و تعهد می کنند که تجاوز علیه 
هر یک به منزله تجاوز نسبت به همگان است 
و خود را موظف می ســازند که در این صورت 
به طور جمعی از خود واکنش نشان دهند. اما 
امروزه اندیشه امنیت انسانی اهمیت زیادی یافته 
است. البته پایه گذاران منشور قبل از آن که این 
اندیشــه رواج یابد به خوبی به تفکیک ناپذیری 
امینت، توسعه اقتصادی و آزادی انسان پی برده 
بودند. طبق عبارات آغازین منشــور، سازمان 
ملل متحد ایجاد شد تا ایمان به حقوق بنیادین 
بشــر را مورد اعالم مجدد قرار دهد و به ترقی 
اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر 

کمک کند.۲1
بر پایــه همین اندیشــه امنیت انســانی 
است که می  توان گفت مســایلی همانند فقر، 
تهدیدی علیــه امنیت بین المللی اند. به عبارت 
دیگر می توان از فردگرایــی در مفهوم امنیت 
بین المللی سخن به میان آورد. به همین دلیل 
است که از امنیت شهروندان به عنوان یکی از 
ارزش های نام برده می شود که باید در قلب هر 
نظام امنیت جمعی برای قرن بیست و یکم قرار 

داشته باشد. ۲۲
فقــر یکی از عواملی اســت کــه می تواند 
پیامدهای فاجعه آمیز داشته باشد. فقر می تواند 
باعث مرگ انســان ها شود یا از احتمال زندگی 
به مقیاس زیاد بکاهد. فقر موجب می شود افراد 
زیادی بر اثر بیماری های قابل پیشگیری بمیرند 
یا زنان زیادی در طول دوران بارداری یا هنگام 
زایمان جان ببازنــد. کودکان زیادی بر اثر فقر 
قبل از رسیدن به سن 5 سالگی می میرند. سوء 
تغذیه نیز می توانــد موجب افزایش مرگ و میر 
شود. این عوامل نشان می دهد که فقر می تواند 
در مقیاس وســیع امنیت انســانی را به خطر 
اندازد. بدین گونه اســت که فقر به عنوان یکی 
از تهدیدهای امنیت بین المللی به شمار می آید. 

3-2 تهدید غیرمستقیم
امروزه بیش از هرزمان دیگری تهدیدهای 
بین المللی با یکدیگر مرتبط هســتند و تهدید 
نسبت به یکی تهدید نسبت به همگان محسوب 
می شــود. امروزه هر تهدیدی نسبت به امنیت 
بین المللی خطر تهدیدات دیگر را گســترش 
می دهد. به عنوان نمونه جنایات سازمان یافته 
از جدی تریــن تهدیدات  فرامرزی، بســیاری 

نســبت به صلح و امنیت بین المللی را تسهیل 
می کند. فســاد، تجارت غیرمجاز و پولشــویی 
نقش به ســزایی در ناتوانی کشورها، ممانعت از 
رشــد اقتصادی و تضعیف دموکراسی دارند و 
به عبارت دیگر محیطی مســتعد برای تعارض 

داخلی ایجاد می کنند. 
فقر هــم به عنــوان یکــی از تهدیدهای 
بین المللی که در قسمت قبل مورد اشاره قرار 
گرفت از این قاعده مستثنی نیست. فقر در یک 
رابطــه متقابل با دیگــر تهدیدهای بین المللی 
قــرار دارد و جدای از این که خود به عنوان یک 
تهدید مستقیم امنیت بین المللی مطرح است، 
خود زمینه ساز دیگر تهدیدها هم می شود یا به 
توسعه آن ها کمک می کند. فقر از این زاویه یک 
تهدید غیرمستقیم امنیت بین المللی است. به 
عبارت دیگر فقر به صورت غیرمستقیم امنیت 
بین المللی را با چالش مواجه می کند. در اینجا 
چند دســته از تهدیدهای بین المللی را که فقر 
منشــأ آن ها بوده یا خطر آن ها را گســترش 

می دهد مورد بررسی قرار می دهیم. 
3-2-1 تروریسم بین المللی

تروریســم بین المللــی به عنــوان یکی از 
تهدیدهای امنیت بین الملی در قرن بیســت و 
یک مطرح اســت. تروریسم بین المللی در یک 
رابطــه متقابل با فقر قــرار دارد. از یک طرف 
تروریســم می تواند موجب افزایش فقر گردد. 
یک پارچگی اقتصاد جهانی به این معناست که 
یک حمله تروریستی مهم در هرکجای جهان 
توســعه یافته، پیامدهــای خانمان براندازی در 
رفاه میلیون ها انسان در جهان در حال توسعه 
خواهد داشت. بانک جهانی تخمین می زند که 
حمالت 11 ســپتمبر ســال ۲001 به تنهایی 
شمار مردمی را که در فقر به سر می برند تا 10 
میلیون نفر افزایش داده اســت. این رقم با یک 
واقعه تروریستی هسته ای خیلی بیشتر خواهد 

شد. ۲3
از طرف دیگر فقر بر تروریســم بین المللی 
تأثیــر می گــذارد. وضعیت فقر موجب رشــد 
تروریســم می گردد. ۲4 کشــورهای با درصدی 
باالی جمعیت فقیر بیشــتر در معرض رشــد 
گروه های تروریســتی اند. گروه های تروریستی 
بین المللی به بهانه پناهگاه، کشورهای ضعیف 
را قربانی اقدامات خــود می کنند. عضوگیری 
آن ها در چنین کشورهایی مدیون نارضایی های 
پرورش یافته از فقر است. ۲5 گروه های تروریستی 
بین المللی که معموال از منابع مالی قابل توجهی 
نیــز برخوردارند می توانند به عنوان نقطه قابل 
اتکایی برای مردم فقیر محســوب گردند که با 
فعالیت در چنین گروه هایــی تا حدود زیادی 
از لحاظ مالــی تأمین می گردند. از طرف دیگر 
افرادی کــه در جوامع فقیر و در فقر شــدید 
زندگــی می کنند به دلیــل نارضایتی از وضع 

موجود آمادگی بیشتری برای جذب در چنین 
گروه هایی را دارند.

با داشــتن چنین دیدگاهی در رابطه با فقر 
و تروریسم وقتی از چالش پیشگیری تروریسم 
صحبت می کنیــم باید ضرورت توســعه یک 
راهبرد جهانی و جامع در مقابله با تروریسم را 
یادآور شــویم. این راهبرد باید عوامل ریشه ای 
را مدنظــر قرار دهد. در ایــن راهبرد جامع در 
مرحله اول یعنی پیشــگیری باید فعالیت برای 
حذف ریشه ها یا عوامل تسهیل کننده تروریسم 
از جملــه کاهش فقر و بیــکاری صورت گیرد. 
هم چنین باید ظرفیت کشورها در پیشگیری از 
عضو گیری گروه های تروریستی در آن ها افزایش 
یابد که یکی از راه های این ظرفیت ســازی، از 

بین بردن فقر در این کشورهاست. ۲6
بنابراین هرچند نمی توان گفت که فقر تنها 
علت تروریسم بین المللی اســت اما باید بیان 
داشــت که می تواند خطر تروریسم بین المللی 
را افزایش دهد، فعالیت گروه های تروریستی را 
آســان تر نماید و مقابله با تروریسم بین المللی 
را بــا چالش مواجه کند. فقــر در این معنا به 
صورت غیرمستقیم امنیت بین المللی را به خطر 
می اندازد و این باید در کنار تأثیر مستقیم آن بر 

امنیت بین المللی مورد لحاظ قرار گیرد. 
3-2-2- جرایم سازمان یافته فراملی

جرایم سازمان یافته فراملی تهدیدی نسبت 
به کشــورها و جوامع است که امنیت انسانی و 
تعهدات بنیادی کشورها را در استقرار قانون و 
نظم مخدوش می کنــد. برخی مصادیق خاص 
توجه اند:  مورد  بیشــتر  جرایم ســازمان یافته 
قاچاق موادمخدر، فســاد، قاچاق انسان، قاچاق 
سالح های گرم و پولشویی. این جرایم به ضعف 
دولت ها کمک می کند، مانع از رشــد اقتصادی 
می شــود، به جنگ های داخلی دامن می زند، 
تالش های ســازمان ملل را در زمینه برقراری 
صلح مرتبا تضعیف می کنــد و برای گروه های 

تروریستی امکانات مالی فراهم می سازد. ۲7
جرایــم ســازمان یافته نیز در یــک رابطه 
متقابــل با فقر قــرار دارند، از یــک طرف این 
جرایم مانع از رشد اقتصادی می شوند و از این 
طریق موجب افزایش فقر یا شکست تالش های 
توســعه ای برای کاهش فقر می شوند. فساد، 
تجــارت غیرمجــاز و پولشــویی دارای چنین 
قابلیتی اند و در ممانعت از رشــد اقتصادی یک 
کشــور نقش دارند.۲8 از طرف دیگر فقر موجب 
گســترش جرایم ســازمان یافته می شود. فقر 
گسترش جرایم سازمان یافته را تسهیل می کند. 
همانند گروه های تروریســتی، گروه های مجرم 
ســازمان یافته بین المللی نیز در عضوگیری در 
جوامع فقیر اقبال بیشــتری دارند. این گروه ها 
نیز دارای منابع مالی فراوانی هستند. گروه های 
قاچاق موادمخدر از چنین ویژگی برخوردارند 
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و طبیعتا می توانند به راحتی نیروی مورد نیاز 
خود را از جوامع فقیر تأمین کنند. 

ســازمان یافته،  زشــت ترین چهره جرایم 
قاچاق انســان است. فقر عامل عمده تسهیل و 
گسترش فعالیت شبکه های قاچاق انسان است. 
این شبکه ها بیشــتر طعمه های خود را از بین 
زنان و کــودکان جوامع فقیر انتخاب می کنند. 
از دیگر زمینه های فعالیت این شــبکه ها، سوء 
اســتفاده از مهاجرین است. طبیعتا افراد فقیر 
زیادی خواستار مهاجرت به جوامع توسعه یافته 
یا در حال توســعه دارای شرایط مساعد ند. این 
افراد ناخودآگاه در معرض گرفتار شدن در دام 

شبکه های قاچاق انسان اند. 
با توجه به مســایل مطروحه فوق باید بیان 
داشت که هرگونه استراتژی پیشگیرانه در مقابله 
با جرایم سازمان یافته فراملی مستلزم توجه به 
مسئله فقر نیز خواهد بود. کاهش یا از بین بردن 
فقر می تواند تا حدود زیادی فعالیت بسیاری از 
شبکه های قاچاق انسان و قاچاق موادمخدر را 
با مشکل مواجه سازد. بدین گونه است که فقر 
با تأثیری که بر جرایم سازمان یافته فراملی به 
عنوان تهدیدی علیه امنیت بین المللی می گذارد 
به صورت غیرمســتقیم امنیت بین المللی را با 

چالش مواجه می کند. 
2-3- بیماری های عفونی و مسری

جهان طی ســه دهه گذشــته شاهد ظهور 
بیماری های مســری جدیــد، پیدایش مجدد 
بیماری های قدیمی و شــیوع مقاومت در برابر 
تعداد رو به رشــد داروهای اصلی آنتی بیوتیک 
بوده اســت. این بیماری ها به شــدت امنیت 
انســانی را تهدیــد می کنند. بــه همین دلیل 
اســت که در هدف های توسعه هزاره از مبارزه 
با بیماری های عفونی به عنوان ششمین هدف 
نهایی نام برده شده است. از جمله بیماری های 
عفونی و مســری می توان به ایدز، ماالریا، فلج 

اطفال، سل و سارس اشاره کرد .
ماالریا با این که تدابیر بســیار مؤثری برای 
پیشــگیری و درمان آن وجود دارد، هم چنان 
در سراســر دنیای اســتوایی بیــداد می کند 
و قربانی می گیــرد. بســیاری از بیماری های 
عفونی که امروز کشــورهای در حال توسعه را 
در برگرفته به ویژه بیمــاری ایدز و ویروس آن 
و ســل خطرهای جدی برای سراسر جهان به 
شمار می روند. شیوع بیماری حاد شدید ریوی 
)سارس( در ســال ۲003 هم نشــان داد که 
بیماری های عفونی می توانند به سرعت فراگیر 
شــوند. 30 تمامی این مسایل نشان می دهد که 
بیماری هــای عفونی و مســری تهدیدی علیه 

امنیت بین المللی اند. 
فقر و بیماری های عفونی و مســری هم به 
عنوان دو دســته از تهدیدهای بین المللی در 
یک رابطه متقابل با هم قــرار دارند و هر یک 

دیگری را در یک چرخه مهلک تقویت می کند، 
از یک طرف بیماری هــای نظیر ماالریا و ایدز 
موجب مرگ شمار زیادی شده و فقر را تقویت 
می کننــد. 31 از طرف دیگر فقر زمینه و بســتر 
مناسبی برای بروز و رشد اینگونه بیماری ها را 
فراهم می آورد. فقدان و کمبود امکانات بهداشتی 
که در مناطق فقیر به وضوح مشاهده می شود 
عامل اساسی در شیوع و گسترش بیماری های 
عفونــی و مســری در این مناطق اســت. این 
وضعیت را به ویژه می توان در افریقا مشــاهده 
کــرد. افریقا و به ویژه منطقــه جنوب صحرا از 
فقر رنــج می برند. قابل ذکر اســت که حدود 
ســه چهارم مرگ های ناشی از بیماری ایدز هر 
سال در افریقا رخ می دهد که بیشتر قربانیان را 
زنان تشکیل می دهند. بروز فراوان بیماری ایدز 
و ویروس آن در بسیاری از کشورهای افریقا یک 
فاجعه انســانی و مانعی جدی در مسیر توسعه 
اســت. تقریباً 90 درصد یک میلیون نفری که 
هر ســال بر اثر بیماری ماالریــا می میرند در 
جنوب صحرای افریقا اســت که بیشــتر آنان 
کودکان زیر 5 ســال هســتند. 3۲ این وضعیت 
نشان دهنده گسترش بیماری ها در مناطق فقیر 
است در حالی که در دنیای توسعه یافته چنین 
وضعیت اسفباری اصال مشاهده نمی شود. با یک 
مثال می توان وضعیت اســفبار مناطق فقیر را 
نشان داد. نیش یک پشه ماالریا یک کودک را 
می کشد در حالی که با پشه بند یا با مصرف یک 
دالر هزینه درمان می تــوان زندگی او را نجات 
داد. اما همین امکانات اندک نیز در مناطقی که 

از فقر شدید رنج می برند وجود ندارد. 
بررســی آماری میزان مرگ و میر ناشی از 
بیماری های عفونی و مسری و میزان پراکندگی 
این بیماری در سراســر دنیا نشان می دهد که 
بیشتر مناطق فقیر از این مشکل رنج می برند. 
به عبارت دیگر از بین بردن فقر و کمک به این 
دسته از کشورها در مسیر توسعه، موجب توقف 
و کاهش بیماری های عفونی و مسری در سراسر 
دنیا خواهد شد. بر اســاس نکات مذکور تأثیر 
غیرمســتقیم فقر برامنیت بین المللی از طریق 

بیماری های عفونی و مسری نیز مشخص شد.
3-2-4- جنگ داخلی 

جنگ داخلی یکی از شش دسته تهدیدهای 
امنیت بین المللی به شــمار می آید. از ســال 
199۲ جنگ های داخلی به طور مستمر کاهش 
پیدا کرده است. در 15 سال گذشته نسبت به 
دو قرن پیش اغلب جنگ های داخلی با مذاکره 
پایان پذیرفته است و این مسئله تا حد زیادی 
ناشی از نقش سازمان ملل متحد است. تلفات 
زیاد در جنگ های داخلی و ظهور خشونت های 
گسترده موجب شده است که جامعه بین المللی 
بیشــتر به دنبال پیشــگیری از بــروز چنین 
جنگ هایی باشد. در استراتژی پیشگیری باید 

به دنبال عوامل و ریشه های بروز جنگ داخلی 
گشــت. یکی از عوامل جنگ داخلی فقر است. 
قبل از این کــه رابطه فقر و جنــگ داخلی را 
بررســی کنیم باید دید مفهــوم جنگ داخلی 
چیست؟ جنگ داخلی عبارت است از مخاصمه 
مسلحانه بین نیروهای مسلح یک کشور و قوای 
مسلح مخالف آن در حوزه سرزمینی آن کشور 
و هم چنین مخاصمه مســلحانه بین گروه های 
ســازمان یافته مســلح و تحت یک فرماندهی 
مســئول که آن چنان کنترلی بر بخشــی از 
سرزمین کشــور مذکور دارند که آن ها را قادر 
می ســازد عملیات نظامی به صورت مجتمع و 
کنترل شــده انجام دهند. آشوب و بحران های 
داخلی همانند شــورش ها، اعمال تعرض آمیز 
انفــرادی و پراکنده و دیگر اعمــال با ماهیت 
مشــابه که در حد مخاصمه مسلحانه نیستند، 

جنگ داخلی نیستند. 
فقر قویاً با آغاز جنگ دخلی مرتبط است. 33  
فقر و گرسنگی زمینۀ خوبی برای جنگ ایجاد 
می کند به ویژه زمانی که با فاکتورهای دیگری 
مانند نابرابری جمع شــود. بیش از 13 میلیون 
نفر در جنگ های گســترده از ســال 1994 تا 
۲003 کشته شده اند که از این میزان در حدود 
1۲ میلیون کشــته در جنوب صحرای افریقا، 
آسیای غربی و آسیای جنوبی یعنی فقیرترین 
مناطق دنیا بوده است. 34  اما فقر چگونه می توان 
به آغاز جنگ داخلی کمک کند؟ قبل از جواب 
به این سوال، مقدمتاً بیان می شود که راهکارها 
برای پیشگیری از مخاصمه به دو گروه تقسیم 
می شــود: پیشــگیری عملیاتی و پیشــگیری 
ســاختاری. پیشــگیری عملیاتی معطوف به 
اقداماتی اســت که در مورد بــروز بحران آنی 
کاربرد دارد و پیشــگیری ســاختاری شــامل 
اقداماتی برای تضمین این امر است که بحران ها 
در مرحلۀ اول اصال شــکل نگیرند یا در صورت 
شکل گرفتن تکرار نشوند. 35 سرمایه گذاری در 
زمینۀ پیشگیری ساختاری دراز مدت عالوه بر 
اهمیت اساسی که دارد در نهایت سرمایه گذاری 
در امر توســعه پایدار است. در حال حاضر باید 
اعتباراتی که به مصرف اقدام نظامی می رســد 
را برای کاهش فقر و توســعه پایدار و عادالنه 
اختصــاص داد. زیرا کاهش فقر، خطر جنگ را 

کاهش می دهد.36 
حال به ســوال فوق بر می گردیم. در پاسخ 
باید بیان داشــت که فقر به دالیل و روش های 
مختلفی می تواند زمینه ساز جنگ داخلی گردد: 
برخی از جنگ ها به علت تنش ها بر سرمحدود 
بودن منابع طبیعی به وجــود می آیند. منابع 
طبیعی در جوامع فقیر از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردارند به ویژه اگر این منابع از جمله منابع 
طبیعی کمیــاب بــوده و دارای ارزش فراوان 
باشــند. از جمله این منابع می تــوان به نفت، 
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الماس و چوب اشــاره کــرد؛ برخی از جنگ ها 
نیز بر سرمنابع حیاتی صورت می گیرند. منابع 
حیاتی مثل زمین های کشــاورزی یا منابع آب 
به ویژه اگر کمیاب باشــند می توانند دلیل یک 
جنگ باشند. در کشورهای فقیر که معموال از 
حکومت ضعیفی نیــز برخوردار ند به راحتی بر 
سرمنابع حیاتی شورش و جنگ سر می گیرد؛ 
کشاورزان فقیر که از ابزارهای اصلی کشاورزی و 
دسترسی به بازارهای کشاورزی محرومند ممکن 
است به سمت تولید و تجارت محصوالتی مثل 
خشخاش کشیده شوند که خود از زمینه های 
تهدید امنیت بین المللی و بروز جنگ اســت؛ 
کمیابی منابع می تواند موجب مهاجرت و جابه 
جایی جمعیت گــردد و در نتیجه موجب بروز 

مخاصمه بین گروه های اجتمای می گردد. 37
بنابراین فقر در بروز یا گسترش جنگ های 
داخلی نقش دارد. هرگونه استراتژی پیشگیرانه 
ساختاری درازمدت که در پی جلوگیری از بروز 
جنگ باشــد باید به این جنبه نیز توجه کند. 
از بین بردن یا کاهــش فقر نقش عمده ای در 
پیشــگیری از جنگ داخلی خواهد داشت. این 
هم دلیــل دیگری بود برای این کــه فقر را به 
عنوان تهدید غیرمســتقیم امنیت بین المللی 
مطرح کنیــم. حال که فقر به عنــوان تهدید 
مستقیم و غیرمستقیم امنیت بین المللی مورد 
بررســی قرار گرفت باید روش ها و شــیوه های 

مقابله با این تهدید را مطرح کنیم. 

4- مقابله با فقر
آنچه که در درجــه اول برای مقابله با فقر 
اهمیت دارد شــکل گیری اراده سیاسی در این 
زمینه است. با توجه به مطالب پیشین باید بیان 
داشت از لحاظ سیاسی مسئله از بین بردن فقر 
با صدور اعالمیه هزاره در سال ۲000 و توافقات 
دولت ها در نشســت جهانی ســال ۲005 حل 
شده اســت. حال که چارچوب سیاسی قضیه 
ایجاد شــده نیاز به عمل اســت. دولت ها باید 
اموری را انجام دهند تا فقــر از بین برود و در 
این میان مسئولیت اولیه بر دوش دولت های با 
جوامع فقیر خواهد بود. در کنار آن ها دولت های 
توســعه یافته و نهادهــای بین المللی نیز نقش 

کمکی مهمی بر عهده دارند. 
اهــداف توســعه هــزاره بایــد در کانون 
راهبردهای ملی و بین المللی ریشــه کنی فقر 
قرار داشــته باشــد. کاهش قابل توجه منابع، 
بازبینی اهداف توسعه هزاره را ضروری می سازد. 
تعهدات دولت ها در زمینه اتخاذ سیاســت های 
درست و حکومت شایسته باید در همه سطوح 
ایفا شــود. حمایت از کشــورها بایــد بر پایه 
اســتراتژی کاهش فقر بر مبنای اهداف توسعه 
هــزاره پایه ریزی گردد. به عبــارت دیگر همۀ 
کشــورها باید مجددا خود را نسبت به اهداف 

محو فقر، نیل به رشد اقتصادی پایدار و ارتقای 
توسعه پایدار ملزم بدانند. 38

اما نکتــه قابل ذکر این اســت که باید به 
هدف های توســعه هزاره به عنوان بخشــی از 
یک دســتور کار حتی بزرگ تر نگاه کنیم. در 
حالی که این هدف ها موضــوع پی گیری های 
فــراوان در داخل و خارج ســازمان ملل متحد 
بوده اند، مسلم اســت که آن ها به خودی خود 
نمایشگر یک دستور کار کامل توسعه نیستند 
به گونه ای که به نیازهای ویژه کشــورهای در 
حال توسعه دارای درآمد متوسط یا به مسایل 
نابرابری فزاینده و ابعاد گسترده تر توسعه بشری 
و حکومت مطلوب نمی پــردازد. از طرف دیگر 
نمی توان درباره ضرورت دستیابی به هدف های 
توســعه هزاره مبالغه کرد. یک شبه نمی توان 
به هدف های توســعه دست یافت و کشورهای 
بسیاری هنوز دچار محدودیت های شدیدی از 

نظر ظرفیت و توانایی اند. 
4-1- مسئولیت اولیه کشورهای فقیر

هردولتی مسئولیت اولیه در توسعه خویش 
و از بیــن بردن فقر را دارد. این اصل اساســی 
تقریباً در تمامی اســناد و گزارش های مربوطه 
تکرار شــده اســت و دولت ها در سال ۲005 
نیز بــار دیگر آن را مورد تأیید قــرار دادند. 40 
کشــورهای فقیر باید محیط مساعدی را برای 
رشد بخش خصوصی نیرومند و کمک مؤثر از 
طریق پیگیری سیاســت های اقتصادی دقیق، 
احداث نهادهای مؤثر و مسئول و سرمایه گذاری 
در بخش هــای دولتی و اجتماعی که فواید آن 
به تمام مردم می رســد، فراهم سازند. 41 به این 
منظور کشورهای گرفتار فقیر باید برنامه برای 

توسعه ملی خود تصویب و اجرا کنند. 
پیــش از ایــن برنامه های توســعه ملی یا 
طرح های شــبیه آن کلی بــود و معیار خاصی 
نداشت. در واقع دولت ها اختیار داشتند چنین 
برنامه ای را با معیارهای خاص خودشــان طرح 
ریزی کنند. اما امروزه دیگر بدین گونه نیست. 
بلکــه هدف ها و معیارهایی ذکر می شــود که 
دولت ها باید در برنامه های توسعه ملی خود آن 
را مدنظر قرار دهند. هدف این برنامه توســعه 
ملی بایــد افزایش عملی ســرمایه گذاری های 
عمومی، ظرفیت ســازی، بسیج منابع داخلی و 
جلب کمک  توســعه رســمی باشند. در ضمن 
این که ایــن برنامه، باید هفت گروه گســترده 
سرمایه گذاری و سیاســت عمومی که به طور 
مستقیم با هدف های توسعه هزاره ارتباط دارد 
را به حســاب آورده و شــالوده رشد به رهبری 
بخش خصوصی را فراهم کند. 4۲ این هفت گروه 
عبارتند از: برابری جنسیتی، سرمایه گذاری در 
زمینه مدیریت بهتر منابع محیط زیستی، توسعه 
روســتایی از طریق افزایش درآمدها، توســعه 
روســتایی از طریق حمایت از مشاغل و بهبود 

وضعیت زاغه ها، نظام های بهداشــتی مناسب، 
گسترش آموزش و پرورش و ظرفیت سازی ملی 
در زمینه علوم، فنــاوری و نوآوری. ما در اینجا 
مــوارد را به گونه دیگر تقســیم بندی و مطرح 

می کنیم.
عنصر کلیدی برای دســتیابی به هدف از 
بین بردن فقــر در کشــورهای فقیر تضمین 
این مسئله اســت که هر فردی ابزارهای اصلی 
یک زندگــی تولیدی را دارا باشــد. در اقتصاد 
جهانی امروز این ابزارهای شامل نیروی انسانی 
مناسب، ساختارهای زیربنایی اصلی مناسب و 
تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاســی 
اســت. هر کدام از این ابزارها نیز دارای عناصر 

کلیدی اند. 
عناصرکلیدی نیروی انسانی مناسب عبارتند 
از: تغذیه مناسب، سیستم بهداشتی که افراد را 
قادر به زندگی طوالنی و سالم بنماید، سالمت 
جنسی و توانایی تولید نسل، آموزش و پرورش 
و ســواد و مهارت های تکنیکی برای کســب 
تکنولوژی های موجود و توســعه علوم جدید. 
ســاختارهای زیربنایی اصلی نیز شــامل چند 
مورد می شود: آب آشــامیدنی سالم و اقدامات 
بهداشتی اساسی، مدیریت پایدار و حفظ محیط 
زیست طبیعی، بهره مندی از عواید کشاورزی، 
انرژی از جمله سوخت های سالم و الکتریسته، 
سیســتم حمل و نقل مناسب و تکنولوژِی های 
ارتباطی و اطالعاتی مــدرن. حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی نیز که باید تضمین شود 
عبارتند از: برابری جنسیتی، آزادی از خشونت 
به ویژه برای دختران و زنان، آزادی بیان سیاسی 
برای هر شهروندی، دسترسی برابر به خدمات 

عمومی و امنیت از تصرف و حقوق مالکیت. 43 
امــا اولویت هــای اساســی در برنامه های 
ملــی را می توان همان مــوارد هفت گانه مورد 
اشاره در گزارش دبیرکل بر شمرد. کشورهایی 
کــه ایــن برنامــه را طراحی می کننــد باید 
سرمایه گذاری هایی در این زمینه انجام دهند. در 
زمینه برابری جنسیتی باید بیان داشت که زنان 
توانمند می تواننــد از کارآمدترین گردانندگان 
توســعه باشند. مداخله مســتقیم دولت برای 
پیشبرد برابری جنسیتی می تواند شامل تکمیل 
روز افــزون دوره ابتدایی و دسترســی به دوره 
متوســطه برای دختران، تضمین تفویض امن 
مالکیت به زنان، تضمین دسترسی به خدمات 
بهداشت باروری و جنسی، فراهم کردن فرصت 
برای حضور بیشــتر در نهادهای تصمیم گیری 
دولتی، تضمین دسترســی برابر زنان به منابع 
تولیدی، دسترســی برابر زنان به بــازار کار و 

حفاظت از زنان در برابر خشونت باشد.44 
دولت هــا هم چنیــن متعهــد می شــوند 
دسترسی همگانی به خدمات ضروری بهداشتی 
ادامه در صفحه 43
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جنيس ځورونه د یوې ټولنیزې ستونزې په 

توګــه له پخوا را پدېخوا په انســاين ټولنه کې 

لیــدل کېږي. دغــې پدیدې هغــه مهال رس 

راپورتــه کړ چې د نرواکه نظام په شــتون کې 

ښــځې کاري میدان ته راغلې او هوډ یې وکړ 

چې د ټولنې د یوې لویې برخې په حیث خپل 

مــدين نقش تر رسه کــړي. د دویمې نړیوالې 

جګړې له پیل رسه، د لومړي ځل لپاره ښــځو 

تــه د کار کولو زمینه برابره شــوه او په ۱۹۴۴ 

میــالدي کال کــې له ۱۰۰ څخــه تقریبآ ۴۴ 

ښځو د فلز جوړولو په یوې فابریکه کې کار پیل 

کــړ چې له دې رسه د جنيس ځورونې مســله 

هم مطرح شــوه. جنيس ځورونه په اصل کې 

له نرواکي او د ښځو د عدم تساوي له نهضتونو 

څخــه رسچینه اخــيل او د نننــي مدیریت له 

رامنځته کیــدو رسه د جنيس ځورونې بڼه هم 

بدلیږي.  

جنيس ځورونه د نړۍ په کچه د ښــځو له 

کاري چاپیریــال رسه تړلې ده. داســې نه دی 

چې یوازې افغانې ښــځې له دې ستونزې رس 

ټکوي، بلکې دا مشــکل په هره ټولنه کې جال 

جنيس تنده 
او کاري چاپیریال

شفیقه نیک زاد

بڼه لري او د عام  فکري پرمختګ، د انســاين 

حقوقو او د ښــځو د حقوقو او پاليســیو د پيل 

کولو په تناسب توپیر کوي.

جنيس ځورونه څه ده؟ عامه لیدلوری یې 

په اړه څــه ډول دی؟ جنــيس ځورونه ولې په 

ښوونیز چاپېریال کې؟

په دې لیکنه کې هڅه شوې، دغه پوښتنې 

ځواب يش.

مشــخصاً په ټولنه یــا کاري چاپېریال کې 

هر ډول فیزیکي او غیر فیزیکي عمل، غوښتنه 

یا شفاهي متاس چې جنيس ماهیت ولري او 

د مقابل لوري مثبته ســال پکې نه وي هغه ته 

جنيس ځورونه وایو، په همدې اساس جنيس 

ځورونه یو غیر اخالقي او جربي عمل دی چې 

معمواًل د نارینه لخوا پر ښځې تر رسه کیږي او 

تر ټولو مترره طبقه یې ښځې دي.

 

د جنيس ځورونې ډولونه:

جنيس ځورونه معموالً په درېیو ډولو تر 

رسه کیږي:

١. فیزیکــي: په فیزیکــي جنيس ځورونه 

عامه ذهنیت دا وایي چې 

جنيس ځورونه تر ډیره له 

جنيس فقر څخه را پیلیږي، 

کله چې د انسان جنيس 

اړتیاوې له مناسبې  الرې 

مشبوع نيش، دې رسه فرد 

په هغه کړنې الس پورې کوي 

چې اخالقې معیار پکې ورته 

نور مطرح نه وي. دا باور تر 

هغه حده سم ګنلی شو چې 

د دې قضیې یو جز وي خو 

جنيس ځورونه په واقعیت 

کې د ښځو په وړاندې له 

تبعیض او نرواکۍ رسه ریښه 

لري.
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کــې نارینه غــواړي یو ډول فزیکــي متاس له 

مخالف جنس )ښــځینه لوري( رسه ولري. دا 

متاس کیدای يش ډیر ژور وي او یا په سطحي 

ډول تررسه يش، داســې حاالتــو کې جنيس 

غوښــتونکی د مقابل لوري جامې، ویښتان او 

یا د بــدن غړي لکه الس یا مړوند ملس کوي، 

نارینه په داسې وخت کې ښځېنه لوري ته ډیر 

نژدې ودریږي.

2. ژبني )شفاهي(: عموماً دا ډول ځورونه 

لــه الفاظــو په اســتفادې رسه تــررسه کیږي، 

نارینه د ښځې د بدن په اړه ناغوښتونکی نظر 

ورکــوي، کاري مســایلو باندې بحــث تر ډیره 

جنيس مباحثو ته اړوي، همدا راز د شــخيص 

او جنيس ژوند په اړه نااړوندې پوښتنې مطرح 

کوي.

3. غیــر ژبني )غیر شــفاهي(: دې حالت 

کې نارینه غواړي ښــځه )هر څــوک چې یې 

په نظر کې دی( تعقیــب کړي، بدين جنيس 

حرکات یې په وړاندې تررسه کوي او همدارنګه 

مقابل لوري ته رس تر پښــو په کتلو رسه خپله 

جنيس تنده خړوبوي.

عامــه ذهنیت دا وایي چې جنيس ځورونه 

تر ډیــره له جنيس فقر څخــه را پیلیږي، کله 

چې د انسان جنيس اړتیاوې له مناسبې  الرې 

مشبوع نيش، دې رسه فرد په هغه کړنې الس 

پــورې کوي چې اخالقې معیــار پکې ورته نور 

مطــرح نه وي. دا باور تر هغه حده ســم ګنلی 

شــو چې د دې قضیې یــو جز وي خو جنيس 

ځورونــه په واقعیت کې د ښــځو په وړاندې له 

تبعیض او نرواکۍ رسه ریښــه لري. د جنيس 

ځورونــې کچه په ټولنه کې هغــه وخت ارزول 

کیږي چې وګورو په ټولنه کې انســاين حقوقو 

ته څومره ژمنتیا موجوده ده، څومره د انسانانو 

تر مینځ اخالقي سکون حاکم دی؟

 

ښــځې او ښــوونیز چاپېریــال کې کار 

کول:

د ښــځو نقــش پــه ښــوونه او روزنــه او په 

ځانګړې توګه د ماشــوم په روزنــه کې په دې 

دلیل خورا کلیدي او بنسټیز ګڼل کیږي چې 

د ماشــوم د ارزښــتونو، د تفکرڅرنګوايل، ښه 

انســاين روزنې او د ټولنې د اخالقې معیارونو 

روزنه یې له هامغه پیــل نه په واک کې ده. د 

افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ ښځه چې په 

ښوونیز ســکتور کې را څرګنده شوه، د ملکې 

ثریا مور اسام رسمیه طرزي وه، په ۱۹۲۱ کال 

کــې کله چې د نجونو لومړنۍ لیســه په کابل 

کې پرانیســتل شوه آغلې اسام د یادې لیسې 

ښوونکې وه.

د پوهنې وزارت او بل هر بنسټ چې په دې 

برخه کې فعالیت لري، دا بنسټیز ماموریت یې 

په غاړه دی چې په انساين ارزښتونو او اخالقو 

ســمبال انســانان ټولنې ته وروزي. د لیســې 

د مدیــر لخوا د جنــيس ځورونې عمل له یوې 

ښوونکې رسه داسې مانا ورکوي چې نه یوازې 

درســې مواد مو ماشــوم ته اخالقــي معیارونه 

او د فردي آزادۍ ارزښــت نه ورښــیي بلکې په 

تعلیمي نظام کې شــته پرسونل مو هم له دې 

اړخه په کافې اندازه نیمګړتیاوې لري.

معمــواًل په ټولنه کې د اخالقي ســتونزو د 

له منځه وړلو لوی رسالت تعلیمي بنسټونو ته 

متوجــه کیږي او د عامه وګړیو د هیلو ســتنې 

پــر دې والړې وي چې ګواکــې تعلیمي نظام 

به په راتلونکې کې د نننې ماشــوم د اخالقي 

ژوند ضامنت وکړي، خو دا ســتونزه هغه مهال 

لویــه يش چې کله د یوې غیر انســاين او غیر 

اخالقــي کړنې رسچینــه له تعلیمــي ماحول 

څخه را پورته کیږي.

 

ښځې ولې جنيس ځورونه زغمي؟

په نرواکه ټولنه  کې معمواًل ښځې د نارینه 

)پالر، ورور، د ژوند ملګــری، خرس، د خپلوانو 

نارینه غړي( د عزت او حرمت د ساتلو مسوولې 

ګڼــل کیــږي او ډېــری نارینه د ښــځو په اړه 

اندیښــنه د دې لپاره کوي چې ټولنه کې یې 

خپل نوم او شــخصیت ته زیان و نه رسیږي، د 

همدې لپاره ښځې که په ټولنه  یا کاري محیط 

کې له هرې ستونزې په خاصه توګه له جنيس 

ځورونې رسه مخ کیږي خپل غږ په دوه دلیلونو 

نه يش اوچتولی، لومــړی په هغه ماحول کې 

دا ښــځه په بــد نوم یادیــږي او پــه بدملنۍ 

یې تورنــوي، دویم دلیل دا دی چې ښــځه د 

کاري محیط ســتونزه په جــرت رسه کور ته نه 

يش راوړلــی او له دې ډاریــږي چې کور کې 

یې نارینه د بهــر کار کولو مخنیوی ونه کړي. 

همدا المل دی چې نن ورځ د جنيس ځورونې 

ښکاره بیلګي په ټولنه کې وینو او ښځې یې په 

پټه خوله زغمي.

 

کله چې په دفرت کې د جنيس ځورونې 

ښکار شو څه باید وکړو؟

دا چــې د جنيس ځورونــې زیامننه طبقه 

ښــځې دې نو پکار دا ده چې کله په کار ځای 

کې له جنيس ځورونې رسه مخ کیږي، د ځان 

ســاتلو، انســاين آزادي او آرامتیا لپاره الندې 

موارد تررسه کړي:

• کله چې جنيس ځورونې رسه مخ 

شــئ آرامه اوسئ مانا دا چې په لوړ 

آواز چیغې مه وهئ.

• دا چې صحنه کې څه پیښ شول 

توضیح یې کړئ.

• له جنــيس ځورونکي رسه په ډیر 

جرهت او ماهرانه ډول مقابله وکړئ.

• د پیښــي ټول جزییــات په کاغذ 

باندې ولیکئ.

• خپل اړوند آمــر او یا هم د برشي 

رسچینو مسوول ته یې وسپارئ.

• د ادارې معمــول پروســیجر پرې 

تطبیق کړئ.

• او ورســتی اقدام دا دی چې ځنډ 

مکوئ.

ښځې د انســاين ټولنې د یو پراخ او خورا 

مهم اړخ په توګه د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې 

په افغانســتان، بلکې د نــړۍ په کچه د فردي 

آزادۍ او مصونیت د ترالسه کولو او ساتلو لپاره 

په مبارزه کــې وې او ال هم دي. حتی په ډیرو 

پرمختللــو هیوادونــو کې هم ښــځې له یادې 

ستونزې رسه الس او ګریوان دي.

په مجموع کې د ټولنې ښــوونیز بنسټونه 

بنیادي او جدي بدلونونو ته اړتیا لري چې باید 

رامنځته يش خو د یادې ســتونزې د اوســنۍ 

حلالرې په توګه کوالی شو څو مشخص موارد 

ذکر کړو:

د پوهنې وزارت د هیواد په کچه یو کلیدي 

بنسټ دی چې تر بل هر نظام د انساين ژوند 

پــه رامنځته کولو کې ســرت ماموریت لري. په 

همدې اساس د دغې ستونزي د هواري لپاره 

باید د مرکز او والیاتو په کچه د جنيس ځورونې 

د مخنیــوي ځانګړې پالیســۍ او د تطبیق وړ 

میکانیــزم ولــري، له دې رسه بــه وتوانیږي په 

ښــوونځیو کې د کاروونکو »ســازماين چلند« 

کنــرتول  تــر    Organizational Behavior

الندې ونیــيس. دې نه عــالوه، کوالی يش د 

څارنې او کنرتول مشــخص سیسټم رامنخته 

کړي تر څو اړوند مســوولین پــه دې پوه يش 

چې په ښــوونځیو کې له تدریس پرته نور څه 

روان دي؟
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در قسمت های پیشــین به بررسی روابط 
انســانی در تمدن های مهم منطقه خاورمیانه 
)تمدن های بین دو رودخانه دجله و فرات، بابل، 
آشور، ایران، فلسطین(، سپس هندوستان و در 
نهایت به حقوق و نگرش جامعه چین باستان 
به روابط انسانی با بررسی نظریات کنفوسیوس 
پرداختــم. در قســمت های بعــدی کتــاب 
آقای برینگ به بررســی شــکل گرفتن اولین 
دموکراسی ها در یونان، رم باستان و نظریه های 
فیلسوفان یونانی در مورد ساختارهای سیاسی 

و روابط بین جوامع انسانی می پردازد.
من سال ها پیش کتابی از دیوید هلد به نام 
اقتباس و تالیف کردم کــه در رابطه با همین 
موضوع مطالبی نوشــته بود. به نظرم نوشتن 
مجدد در رابطه با تاریخ تکامل دموکراسی در 
یونان باستان تکرار مکررات خواهد بود. لذا در 
این فصل تنها به محاکمه و انتقادات سقراط و 

بخشی از دفاعیه او می پردازم. 
دموکراســی یونان دموکراسی مردم کوچه 
بــازار بود. اگرچه به طور عموم نخبگان جامعه 
آن را هدایــت می کردند، ولــی احکام جزایی 
توسط هیئت منصفه صادر می شد. هیئت های 
منصفه اغلب امکان تحقیق در موضوع جرم و 
یا دالیل آن را نداشــتند و بر طبق شــواهد و 
گفته ها و دانش خود حکم می دادند. خواست ها 
و باورداشــت های طبقه حاکــم و منافع آن ها 

بودند که حقوق شهروندان را تعیین می کردند. 
محاکمه ســقراط یک نمونه گویا در این مورد 

است.
حقوق زنان در یونان باستان:

فیلســوف یونانی دموســتینس زمانی در 
رابطه با حقوق زنان در یونان مطلبی نوشت که 

می شود، چنین خالصه کرد. 
»معشــوقه های مــا برای خوشــی و لذت 
جسمی ما )مردان( زندگی می کنند، برده های 
زن برای انجام کارهای روزمره خانه و خانواده 
و در نهایت همســران ما برای زاییدن فرزندان 
قانونی و میراث داران ما خلق شــده اند.« این 
جمالت می تواند یک تصویری کلی، ولی واقعی 
از جایگاه زن در یونان باستان بدهد. البته این 
تصویر خیلی بیگانه با آن زندگی که سرنوشت 
اکثر زنان در دنیا را توضیح می دهد، نیســت. 
یعنی خیلی از مــردان این چنین رفتاری را با 
زنان دارند. کافی اســت نگاهی به کشورهای 

اسالمی و کشورهای فقیر در دنیا بکنیم.
مردان به غیر از بردگان و معشوقه های خود 
به فاحشــه خانه ها می رفتند و هم جنس بازی و 
یا داشــتن پسر بچه هایی که به عنوان شاگرد و 
کارآموز در خدمت سیاســتمداران، هنرمندان 
و فیلســوفان امر پذیرفته شــده بود. البته در 
ایــن میان پذیرش نقش مهــم زنان به عنوان 
ادامه دهنده زندگی انسان ها یک حقیقت تلخی 

بود که مــردان مجبور بودند به آن تن بدهند. 
قانون طبیعت و بقاء!

ساختار جرم و جزا در یونان باستان
یونان باستان یک سرزمین یکپارچه با یک 
حکومت واحد نبــود. همان طوری که می دانید 
دولت شــهرهای گوناکــون در مناطق مختلف 
کشوری که به اســم یونان نام گرفته پراکنده 
بودند که بزرگترین آن ها آتن، اسپارت و کرت 
نام داشــتند. در رابطه با تاریخ یونان باستان و 
دولت شهرهای یونان بررسی ها و پژوهش های 
گوناگونی انجام شــده و آنچه که از اســناد و 
نوشته ها بر می آید، گذشته و تاریخ تکامل آن 

بیشتر از هر تمدنی شناخته شده است.
ولی علی رغم اسناد موجود با توجه به این 
پراکندگی جغرافیایی و سیاســی بررسی جرم 
و جزا در این منطقه امر ســاده ای نیست. چرا 
که سیاســت های اقتصــادی و قوانین در این 
دولت شهرها متفاوت بود. سنگینی مجازات در 
طول زمان های گوناگون نیز فرق داشت. 600 
سال قبل از میالد فرمانروایی در آتن و احتماال 
پاره ای از دولت شهرهای کوچک اطراف به نام 
دیاکــون حکمروایی می کرد که مجازات اعدام 
را به طور صریح برای شورشــگران و مخالفان 
حکومت و نیز دزدان بــزرگ دریایی که مانع 
تجــارت و آزادی کشــتیرانی بودند تصویب و 

جاری کرد.

راه های
 تکامل حقوق برش 
در ادبیات 
و گذر تاریخ
قسمت هفتم

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

 *پرفسور اووه برینگ

ماهنامه حقوق بشر
 سال هفدهم
شماره اول، حمل 1398
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رابرت فالســیر پژوهشــگر و اکادمســین 
فرانسوی که در قرن پیشین زندگی می کرد و 
در رابطه با تاریخ تمدن یونان باستان آثاری را 
به رشــته تحریر در آورده است می نویسد که 
مقــام و منزلت اجتماعی افراد در شــدت و یا 
حدت جرم و جزا تأثیر داشت. بردگان، زنان و 
نیز اعضای طبقات دون رتبه جامعه در مقابل 
یک جرم مشخص مجازات سنگنینی را دریافت 
می کردند و قدرت زیادی هم برای دفاع از خود 
نداشتند. او جرم ها و مجازات ها را به شرح زیر 

طبقه بندی کرده است:
»ســاده ترین مجازات پرداخت جریمه های 
مالی و یــا بیگاری برای دولت و یا شــخصی 
که متضمن زیان شــده بود را در بر می گرفت. 
سنگین ترین مجازات اعدام بود که اشکال آن 
فرق می کرد. سنگســار، پرتاب مجرم از باالی 
صخره ســنگ ها، مســموم کردن، به صلیب 
کشیدن و حکم دادن به مرگ تدریجی مجرم 
از گشــنگی و تشــنگی و در نهایــت اعدام با 
سر بریدن و... از اشــکال گوناگون شدیدترین 
مجــازات در این مناطق بود. ســایر اشــکال 
مجازات می توانســت: تبعید از دولت شــهر با 
مدت زمان های گوناگون، لغو حکم شهروندی 
و حقوق اجتماعی، جریمه و مجازات های مالی، 
داغ زدن بر پیشــانی و یا ســایر قسمت های 
بــدن، زندان های کوتاه و یــا طوالنی مدت که 
می توانست به اعدام ختم شــود، شالق زدن، 
ضبط اموال و دارایی ها از سایر اشکال مجازات 

بود.«
یک مقایسه ساده اشکال و حدت و شدت 
مجازات در یونان باســتان نشان از پیچیدگی، 
درجه بنــدی احکام جزا بــا جرم ها )یک نوع 
عدالت نســبی( و در ضم طبقه بندی مشخص 
آن ها حکم می کند. در تمدن های پیشــین که 
ما مطالعه کردیم مجازات ها اغلب اشکال ساده 
و در عیــن حال حکم اعــدام به راحتی صادر 
می شد. این اختالف می تواند در بررسی جرم و 
جزا در دنیا قابل توجه پژوهشگران قرار بگیرد. 
البته مــن مطمئنم که این مــورد حتمن در 
نوشته ها و در پژوهش های متخصصان توضیح 
داده شده ولی از آنجایی که رشته تخصصی من 
نیست از اظهار نظر قطعی در این مورد پرهیز 
می کنم. مجازات ســقراط و انتخاب ابزاری که 
به مرگ ســقراط منتهی شــد یک مثال گویا 
در این مورد اســت. در قدحی که سقراط باید 
می نوشید زهر شــوکران )یک سم گیاهی( با 
تریاک آمیخته شده بود که درد و رنج سقراط 
را کاهش می داد، ولی گرفتن زندگی افراد دیگر 
با زور یک تعریف دارد قتل و این در عمل فرقی 
نمی کند که توسط مقامات دولتی صورت گیرد 

و یا توسط سایر افراد.
سقراط یکی از چهار فیلسوف مشهور یونانی 

است که نوشــته از خود به جا نگذاشته است. 
و آنچــه که به عنوان دفعیــات و یا روش های 
پژوهش و برخورد به گشــودن مشکالت از او 
نقل می شــود/به جا مانده از زبان شــاگردان 
او چون افالطون، زنوفن، توکیدیس و ارســطو 
استوار است. تأثیر سقراط فیلسوف و اندیشمند 
در اندیشه یونان و جهان غرب انکارناپذیر است. 
این تأثیر را مدیون افالطون، ارســطو ســایر 
فیلسوفان/اندیشــه ورزان معاصر خود است. به 
گونه ای ســقراط خط تقسیم فیلسوفان مادی، 
باورمند به تکامل تکنیک و گشودن مشکالت 
اجتماعی با اســتفاده از خرد و عقل به حساب 
می آید و گروه دیگر ذهن باوران و خدا باوران را 
تشکیل دادند. افالطون با نوشته های خود که 
به تعلیمات و روش های گفتگو توسط سقراط 

استوار بود، سقراط را به مرحله خدایی رساند.
محاکمه ســقراط در تاریخ اندیشه انسانی 
نقش ویژه ای دارد. مقابله توده عوام و بخشــی 
جدی از حکومت بــا آزادی بیان، اجتماعات و 
اندیشــه هم در دموکراسی های گذشته و هم 
در دموکراسی های امروز برای کنشگران حقوق 
بشــر می گوید که مبارزه بــرای ارتقا دانش ما 
از انســان، اجتماع و حقوق بشر سر دراز دارد. 
اتهام سقراط را می توان اتهامی سیاسی دانست. 
اگر شــرحی را که افالطون از محاکمه سقراط 
آورده با واقعیت مطابقت داشته باشد، مدافعات 
سقراط در اصل به منزله دفاع از تفکر آزاد بوده 
و بــه لحن و زبانی بیان شــده که به جای فرو 
نشاندن آتش خشم قاضیان، بیشتر شعله کین 
آن ها را بر می افروخــت. دلیل اقدام دادگاه در 
واقع مباحثی بود که او در فضای عمومی و در 
میان جوانان مطرح می کرد. سقراط همواره به 
خدایان شــهر می تاخت و اعتقادات مردم آتن 
را به چالش می کشید که این امر سبب خشم 
بزرگان آتن گردید. من برای شروع این قسمت 
پاســاژی از دفاع سقراط را می آورم. سقراط در 
آخرین قســمت از محاکمه خــود در دفاع از 
خود، حکم مرگ و دفاع از اندیشه آزاد چنین 

می گوید:
»آتن یان، با این ناشــکیبایی نام نیک خود 
را به باد دادیــد و بدخواهان و خرده گیران را 
گستاخ ساختنید. زیرا از این پس عیب جویان 
به سرزنش شــما برخواهند خاست و خواهند 
گفت مرد دانایی چون ســقراط را کشتید. هر 
چند من از دانایی بهره ای ندارم. بدگویان شما 
خالف ایــن را ادعا خواهند گفت و حال آن که 
اگر اندکــی درنگ کرده بودید مقصود شــما 
حاصل می شــد. زیرا می بینید که من پیرم و 
پای بر لب گور دارم. در این نکته روی سخنم 
با همه نیســت بلکه با کسانی است که رأی به 

کشتن من داده اند.
اینک به آنان می گویم: شاید گمان می برید 

علت محکوم شــدن مــن ناتوانیــم از گفتن 
سخن هایی است که اگر می گفتم از این مهلکه 
رهایی می یافتم، ولی چنین نیست. راست است 
که سبب محکوم شدن من ناتوانیم بود، ولی نه 

ناتوانی در سخن گفت.
من آن قدر شــجاع/بی باک، پر رو نبودم و 
مایل نیستم شما را آن گونه خطاب کنم/با شما 
آن گونه حرف بزنم که دیگران )دیگر متهمان( 
با شــما حرف می زنند. شما می خواهید که در 
»دادگاه شما« من  هم هم چون سایر متهمان، 
تعظیم کنــان، گریان و گله کنــان حرف های 
نامربوطی را تکرار کنم که شــما دوست دارید 
بشــنوید. چرا متوجه نمی شــوید که آن گونه 
حرف زدن شایســته من نیســت و برای من 

سرشکستگی به بار می آورد.
من نه هنگام دفاع از خود آماده بودم برای 
گریز از خطر به کاری پســت تن در دهم و نه 

اکنون از آنچه کرده و گفته ام پشیمانم. 
شــما می خواهید اکنون که من تهدید به 
مرگم و زندگی من در خطر است رفتار ابلهانه 
و عامیانه داشــته باشــم. من از روش زندگی 
خود، گفتن حقیقت، و آن گونه که فکر می کنم 
پشیمان نیستم و برای همه این باورها مرگ را 
با آغوش باز می پذیرم تا این که در مقابل فشار 
شما آن گونه که شما می خواهید به زانو بی افتم 
و یا چون کرمی بخزم! زیرا سزاوار نمی دانم که 
آدمی چــه در دادگاه و چه در میدان جنگ از 

چنگال مرگ به آغوش ننگ بگریزد... .«
برتراند راسل می نویســد که سقراط برای 
این که زنده بمانــد مایل نبود در مقابل قدرت 
مردم عوام )هیئت منصفــه( خودش را حقیر 
کنــد و باج بدهــد. این ایســتادگی در مقابل 
مشتی عوام خود به تنهایی می توانست دلیلی بر 

گنهکاری/بزهکار بودن سقراط باشد. 
از آن جایی که هم دادرســان و هم هیئت 
منصفه از مردم عادی تشــکیل می شــدند و 
آگاهی تئوریک و سیاسی توده مردم در مسایل 
حقوقی نازل بوده وعموم مردم در امور قضایی 
و قوانین جاری تخصص ویژه ای هم نداشتند 
امــکان درک تئوری هــای اجتماعی و علمی 
جسورانه برای آن ها سخت بوده و امکان رودر 
رویی با قدرتمندان، متفکران و روشــنفکران 
دوره خودشــان نداشتند. اگرچه در قدری بعد 
و در ایتالیا ما شــاهد قیام های بردگان بودیم. 
این شــکاف در درک از مسایل عمومی جامعه 
به حــدی بود کــه افالطون در نوشــته های 
خودش دموکراســی را حکومت الیگارشــی، 
دیکتاتوری و حکومت اشراف و نظامیان )مدل 
اســپارت( نامیده و مورد انتقاد شدید قرار داد. 
نظام دموکراتیک حاکم بر آتن بیشتر از دیگر 
سیستم ها بدلیل نوعی برابری در بین کسانی 
که می توانستند »برابر« باشند ولی در حقیقت 
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نابرابر بودند مورد سرزنش افالطون بود. به نظر 
افالطون نظام دموکراتیک یونان از ضعف های 
محتوایــی رنج می برد و ایــن ضعف ها را او در 
کتاب سیاســت خود به طور مبسوط توضیح 
داده اســت. البته دفاعیه سقراط مبسوط تر از 
این است و من فقط بخشی از آن را برای اطالع 

شما در پاساژ باال آوردم.
افالطون شاگرد سقراط در مورد مردم آتن 

چنین می نویسد:
»مردم در بیشــتر مواقع برده احساسات، 
پیش داوری ها، خواسته های آنی، و کوتاه مدت 
خود انــد. آن ها فاقــد دانش کافی  یــا تجربه 
کاری برای هدایت درســت جامعه اند. از همه 
مهم تر مردم کوچه و بــازار فاقد قدرت داوری 
سیاســی اند. در یک نظام دموکراتیک رهبران 
سیاســی و اقتصــادی جامعــه وابســته رأی 
مردمی اند که توانایی دیدن نفع کلیت جامعه 
را نداشــته بلکه به دنبال حفظ منافع حقیر و 
شخصی خود اند. بدین ترتیب رهبری سیاسی 
که بصورت اســتراتژیک بایست آینده جامعه 
را در نظر داشــته باشــد، قربانی سیاست های 
پوپولیســتی کوتاه مدت سیاســت روز خواهد 
بود. به بیان دیگر یــک حکومت دموکراتیک 
پوپولیستی با مردم عادی در قدرت یا باعث هرج 
و مرج می شود یا مانع رشد تکامل اقتصادی و 
فرهنگی می شود. این نوع خلق الساعه بودن و 
نــان را به نرخ روز خوردن در نهایت مردم را از 
سیاست بیزار می کند و نتیجه بی زاری، انزوا و 

گوشه گیری مردم را به دنبال خواهد داشت.«
باز هم افالطون و نظریات فلسفی و آلترناتیو 

او در باره سیاست در یونان
افالطــون در کتاب »سیاســت« این مدل 
حکومــت و راهکار سیاســی را با عملکرد یک 
ناخدای کشــتی که نزدیک بیــن و کر بوده و 
هم چنین اطالعات بســیار اندکی از علم دریا 
نوردی دارد مقایســه می کنــد. او می گوید: از 
همــه بدتر این که کارکنان کشــتی و ملوانان 
هم باهم دیگر بر ســر انتخاب ناخدا و هدایت 
کشــتی اختالف دارند. هرکدام از آن ها معتقد 
اســت که گروه آن ها شایســتگی بیشتری در 
هدایت کشتی و ســکنه آن دارند. نتیجه این 
نوع حکومت و سیاســت غلط، بــه آنجا ختم 
می شود که یا کشــتی غرق می شود  یا سکنه 
با کشتی گمراه می شوند. او می نویسد، هدایت 
کشتی یک هنر و علم است و کسانی که آن را 
یاد نگرفته اند نبایست و نمی توانند این امر مهم 

را به عهده بگیرند.
پیشــنهاد افالطــون در گشــودن ایــن 
مشــکل انتخاب یک فرد حرفه ای است که از 
هواشناسی، تغییرات جوی، سیستم و تکنیک 
ســاختن کشــتی، ناوبانی و روش برخورد با 
خدمه کشــتی اطالع کافی داشــته باشــد. با 

ایــن توضیحات بعدهــا افالطون بــه فرموله 
کردن سیاســتی پرداخت کــه در آن هدایت 
جامعه توســط افراد خبره و به خصوص اداره 
آن توســط فیلوسوفان تأکید داشت. در مدینه 
فاضلــه افالطون ســاختاری وجــود دارد که 
نشــانگر درجه بندی افراد بر مبنای اطالعات 
و تخصص هــای آن ها تدوین شــده اســت و 
نــه نیت های شــان و خواست های شــان. این 
را می تــوان حکومت قانون دانــان و خبرگان 
نام گذاری کرد. به بیان امروزی افالطون چون 
معلم خود سقراط معتقد به حکومت نخبگان 
بود. آن ها معتقد بودند که فیلسوفان عاقل ترین 
شــهروندان اند و لذا حکومت جامعه را باید به 

دست توانای آن ها سپرد.
افالطون ادامه می دهد: آزادی بی حد و حصر 
و سرانجام نظام دموکراتیک به جایی می رسد 
که نظم، ثبات، اعتبار جامعه و ساختار آن زیر 
عالمت سؤال برده شود. نفی سیستم، رهبران و 
ریش سفیدان در استمرار خود به جایی می رسد 
که جوانان و بچه ها به والدین خود و روش های 
زندگــی اجتماعــی بی باور شــده و احترام به 
اخالق، قانون، حرمت بزرگ تران پشــت کرده 
و در نهایت همه سیســتم را به سخره بگیرند. 
این چنین نظامی غیردموکراتیک است؛ نه یک 
حرف بیشتر و نه یک حرف کم تر. دراین نظام 
هر پیشنهادی که حاوی بردباری، صرفه جویی، 
سرمایه گذاری دراز مدت و شاید قدری فشار را 
در بر داشته باشد مورد خشم و نفرت شهروندان 
قرار گرفته و رد می شــود. در نهایت بی قانونی، 
آزادی محسوب شده، یاوه و گزاف گویی به علم 
نسبت داده می شــود. نتیجه این می شود که 
هرج و مرج و گسیختگی اجتماعی جای نظم 
و قانون را گرفته و جامعه در سراشیبی سقوط 
می افتد. جنگ های داخلی و مبارزه برای کسب 
ســودهای کوتاه مدت ســرانجام چنین نظام 
سیاسی می تواند باشد )نگ. به افالطون در د. 

هلد: ص 45/46(.
ما بیشتر از این در نظریات افالطون درنگ 
نمی کنیم ولی آنچه که شایســته است دراینجا 
به عنوان حســن ختام آورده شود این است که 
افالطون در کتاب سیاست خود تالش می کند 
به این ســؤال که عدالت چیست جواب دهد. با 
توجه به این که افالطون به نوعی تقســیم کار 
طبیعی باور داشــت که در آن شهروندان یک 
جامعه جایگاه خود را می بایست می شناختند و 
خود و عمل خــود را با آن هماهنگ می کردند 
)سیاســتمداران و اداره کنندگان، ســربازان و 
کارگران(. وظیفه افالطون این می شود که این 
تقسیم کار را در عمل بررسی کند. او می نویسد:

الــف: در هر کار اجتماعی نیاز به اســتفاده 
از اخالق کاری و ســایر پیش شرط ها از قبیل 
)شجاعت، تناسب و عقل( ضرورتی است محض.

ب: اقدامات و برنامه ریزی الزم برای اینکه 
افــراد وظایف خود را در امور سیاســی انجام 
بدهنــد اولویت دارد. به نظرافالطــون افراد و 
سازمان ها الزم و ملزوم یکدیگر ند و از هم دیگر 
تغذیه کرده و یک کلیت را تشــکیل می دهند. 
وقتی که سیســتم و نظام سالم باشد اجزا هم 
می توانند وظایف خود را درست انجام داده، از 
زندگــی خود راضی و در نهایت یک دولتی که 
ثبات داشته و پویایی هم دارد به وجود  آورند. 
در این شرایط اســت که عدالت جاری شده و 

زندگی بهین تأمین خواهد گشت.
در کتاب ها و نوشــته های بعدی، افالطون 
در نظریات خود را در باره دولت و دموکراسی 
تجدید نظر کرده و آن هــا را تکامل داد. او به 
این باور رســید که دولت واقعی )دراختالف با 
دولت ایده آل( به یک توافق عمومی و مردمی 
و هم چنین مشارکت مردم در سیاست احتیاج 
دارد. و از طــرف دیگــر الزمــه یک حکومت 
واقعی تدوین قوانینی اســت که در آن قدرت 
فیلســوف ها و شاهان کنترل شــده و محدود 
گردنــد. یک نظــر کاماًل متفاوت بــا نظریات 
ســقراط و باورهای قبلی خود  حکومت ایده آل 
افالطــون بدین ترتیب یک ترکیبی اســت از 
الیتوکراســی و دموکراسی. این نظریات بعدها 
توسط ارسطو تکامل یافته و صدها سال نظام 
فکری متفکرین اروپا و دنیا را تحت تأثیر خود 

قرار داد.
در نوشــته های بعــدی، افالطون بــا ارائه 
ترکیب هــا و نســبت هایی که یک سیســتم 
انتخاباتی را تســهیل می کند، نظریات خود را 
بیشتر تئوریزه کرد. این تئوری ها در نوشته های 
فیلسوف انگلیسی جان استوارت میل در اوایل 
انقالب صنعتی و در فرانســه در نظریات ژان 
ژاک روسو می شــود پیدا کرد. مارکس جوان 
از افالطــون تأثیر پذیر بوده و ســایر متفکرین 
سوسیالیســتی هم تحت تأثیر این فیلســوف 
بودند. جایگاه افالطون در تئوری های انســان 
اندیشــه ورز چنان عمیق و باال است که نمونه 
اش را کمتر می توان پیدا کرد. شــاید نظریات 
افالطون خود زاده ســامان دموکراتیک یونان 

بود.
همانطوری کــه می دانیم بعــد از تضعیف 
حکومت آتن و زوال سیستم دموکراتیک یونان 
باســتان، این نظریات ســال ها از حوزه عمل 
اجتماعی خارج شدند. اولین بار با تئوری های 
ماکیاولــی، جــان الک، هابز و روســو بود که 
نظریات دموکراتیک جــان دوباره ای گرفتند 
و همــراه با حرکت های سیاســی، اقتصادی و 
مدرنیزه شــدن نیروهای تولید، سیستم تولید 
و روابط تولید حرکت مــردم به انقالبات مهم 
سیاســی و اقتصادی در اروپــا و غرب منجر 
گشــت. به هر جهت ویژگی نظام دموکراتیک 
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یونــان قدیم مهم تر از همه عبارت بود از اتحاد 
و یگانگی شــهروندانی که حق مشــارکت در 
زندگی اجتماعی را داشته و با وسواس خاصی 

هم انتخاب شده بودند.
از دیگر ویژگی های این سیستم، نفوذ دولت 
و نظام سیاســی )پلیس( در تمامی حوزه های 
اجتماعی و خصوصی زندگی مردم بود. بین فرد 
و اجتمــاع افراد فاصله زیادی نبود. بدیگر بیان 
اســتقالل افراد در انتخاب راه حل های فردی 
در زندگی خصوصی خودشان به حداقل خود 
کاهش داده شده بود. از طرف دیگر این فردیت 
و رشد فردیت بود که به اجتماع آن روز معنی 
داده بود. شــهروندان نه تنها موظف بودند در 
مسایل سیاسی، نظامی و قضایی شرکت کنند 
بلکه زندگی کســانی که از جرگه شــهروندی 
کنار گذاشــته شــده بودند یعنــی: بردگان، 
مهاجرین، زنان و شهروندان فقیر توسط نظام 
و یا شهروندانی که نقشی در حکومت نداشتند 

تحت کنترل شدید نظام قرار داشت.
دالیــل و چرایــی تکامــل نظــام اداری 

دموکراتیک در یونان
من در نوشته های قبلی خود در مقابل این 
ســؤال که چرا پاره ای از کشــورها در حیات 
سیاســی و اقتصادی خود به رشــد اقتصادی 
وتکنیکی باالیی دســت یافته انــد وهم چنین 
توانســتند ســاختارهای اجتماعی/سیاســی 
دموکراتیــک را تکامل دهند و بقیه کشــورها 
موفــق نبوده اند توضیحات مبســوطی داده ام. 
بدیگر بیان به این سؤال جواب های گوناگونی 
ارائه شــده و پژوهش روی این مســئله ذهن 
اکثر پژوهشــگران علوم اجتماعی و سیاسی را 
بخود مشغول داشــته و می دارد. در این کوتاه 
سعی خواهیم کرد که با استفاده از متون قابل 
دســترس و مطرح برای این سمینارها به این 

سؤال را غیرمستقیم دنبال کنیم.
به هــر حال بــا بررســی تاریــخ مدون 
وغیرمدون یونان قدیم به این نتیجه می رسیم 
که شکوفایی در تجارت داخلی و ارتباط تجاری 
با کشــورهای مجاور، اســتفاده از بردگان در 
کارهای داخــل خانه و بیرون از آن این امکان 
را به صاحبان برده ها می داد که وقت بیشتری 
را برای تکامل صنعت، کشتیرانی، علوم، ایجاد 
رفاه، بحث و یادگیری داشته و بتوانند از وقت 
آزاد شــده در اداره امور جامعه استفاده کنند. 
نتیجه این شــد که آن ها توانستند به تکامل 
ســاختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه خود 
دســت بزنند که دیگران نتوانســتند. از دیگر 
عوامل مهم در شکوفایی آئین های دموکراتیک 
در این منطقه می توان از نزدیکی جزایر یونان 
به همدیگــر، محدود بــودن جمعیت، وجود 
صنعت کشتیرانی، آب و هوای متعادل مدیترانه 
ای و در نهایت دسترسی به آب مورد نیاز برای 

کشاورزی را نام برد.
ناگفته نماند که در آنالیزهای تئوریک سابق 
برای علل توسعه و رشد سیاسی اقتصادی و یا 
عدم رشــد، در بررسی های معاصر و بخصوص 
بیــن دو جنــگ و بعد از جنــگ جهانی از به 
حساب آوردن عواملی چون آب وهوا )موقعیت 
اســتراتژیک( و تأثیرآن روی توســعه جوامع 
کم تر استفاده می شد، ولی امروز این پدیده ها 
از جمله عواملی اند که در بررسی عوامل ایجاد و 
تکامل تمدن ها و فرهنگ های توسعه یافته بهای 

کافی به آن ها داده می شود.
جمع بست:

برداشــت و تفاســیری که متفکرین علوم 
سیاســی و سیاســتمداران ســده های هفده، 
هیجده میالدی و قدری در سال های بعد از آن، 
از مفهوم برابری داشــتند با آنچه که در یونان 
قدیم وجود داشــت فرق بنیادی دارد. به بیان 
ســاده تر مفهوم برابری در یونان قدیم فاصله 
زیــادی از آن مفهومی که ما امــروز از برابری 
)بهخصــوص در بین چپ ها و لیبرال های چپ 
که در برنامه های سیاسی آن ها( دارد. برابری از 
منظر گروه های رادیکال سیاسی؛ یعنی تقسیم 
قدرت اقتصادی و سیاسی در جامعه و برابری 
همه مــردم در مقابل قوانین. در صورتی که در 
یونان و تا ســال های بعد از جنگ دوم جهانی 
قدرت برابری سیاســی در تئوری و عمل تنها 
برای کســانی مطــرح بود که تقریبــاً مقام و 
منزلت اجتماعی برابر داشتند. اگرچه هنوز نیز 
ایــن برابری در عمل وجود ندارد ولی به لحاظ 
تئوریک و در پاره ای جوامع و در بین پاره ای از 
گروه هــای اجتماعی به لحاظ عملی )و به طور 

نسبی( پیاده می شود.
سؤالی که به لحاظ منطقی می باید مطرح 
کرد این اســت کــه آیا نظام سیاســی آتن را 
می شــود نظام دموکراتیک نامید؟ جواب هم 
نه اســت و هم آری. از بســتر تکامل سیاسی 
جوامــع امروز جــواب منفی اســت؛ ولی در 
مقایســه با امپراطوری هــا و حکومت های هم 
زمان خود جواب مثبت است. خیلی ها حکومت 
دمکراتیک آتن را به عنوان حکومت دیکتاتوری 
شهروندان و مردســاالران به حساب می آورند. 
ســؤال دیگر این اســت که آیا از بستر زمانی 
امروز، و با اســتفاده از ابــزار تحلیل و تکامل 
مادی و ساختارهای مؤسسه امروز، ما می توانیم 
گذشته را ارزیابی و محکوم کرده و سازمان ها و 
نهادهای سابق را به داشتن کسری دموکراسی 

محکوم کنیم؟!

از جمله خدمات برای حمایت از بهداشــت 
مادر و کودک، حمایت از بهداشــت تولید مثل 
و کنترل بیماری های کشنده مثل ایدز، سل و 
ماالریا را فراهم نمایند. این کار مســتلزم نظام 
بهداشتی نیرومند، ســرمایه گذاری های کافی، 
تعداد فراوان کارکنان بهداشتی، نظام مدیریت 
نیرومنــد و حــذف دریافت هزینــه خدمات 

بهداشتی از مصرف کنندگان است.45 
در زمینه محیط زیســت، دولت باید برای 
مدیریت بهتر منابع سرمایه گذاری کند. کشورها 
بایــد برای درختــکاری دوبــاره در جنگل ها، 
مدیریت منابع آب، محافظت از نظام زیســت 
و مهار آلودگی سرمایه گذاری کنند. هم چنین 
دسترسی به خدمات انرژی مدرن برای کاهش 

فقر و حفاظت از محیط زیست حیاتی است. 46
اقداماتی  نیــز  توســعه کشــاورزی  برای 
باید توســط دولت ها صورت گیرد. دسترســی 
کشاورزانی که در مناطق فقیر زندگی می کنند 
بــه انــواع بهتر گیاهــان و روش هــای مدرن 
کشــاورزی و خدمات اساســی زیربنایی مانند 
انــرژی، حمل و نقل و کنتــرل آلودگی نقش 
بسزایی در توسعه روستایی و کشاورزی خواهد  

داشت. 47
دولت ها هم چنین برای پیشــرفت آموزش 
در تمام سطوح باید برنامه های درسی، کیفیت 
آموزش و شــیوه تدریس را بهتر کنند، منابع 
انسانی و ظرفیت زیربناسازی ایجاد کنند و در 
مقابل آموزش کودکان فقیر هزینه ای دریافت 

نکنند.48 
دولت ها باید برای توســعه علوم، فناوری و 
نوآوری، ظرفیت سازی ملی کنند. دولت ها بدین 
منظور باید نهادهای مشورتی علمی ایجاد کنند، 
از تأسیســات زیربنایی به عنوان فرصتی برای 
آموزش فنــاوری حمایت کنند و برکاربردهای 
تجارت و توســعه در برنامه های درسی، علمی 

و فناوری تأکید کنند. 49
در نظرگرفتــن ایــن هدف هــا، معیارها و 
راهکارهای اجرایی در برنامه های توســعه ملی 
مطمئنــا دســتیابی به هدف از بیــن بردن یا 
کاهــش فقر را تضمین می کند. این برنامه های 
توســعه ملی که مورد تصویــب قرار می گیرند 
بایــد در فضایی اجرا شــوند. ایــن فضا همان 
حوزه داخلی کشــور فقیری است که برنامه را 
طراحی کرده است. بنابراین باید موارد دیگری 
نیز موجود باشند تا اجرای برنامه موفقیت آمیز 
باشد. مهم ترین موردی که باید در اینجا مدنظر 
قرار داد و اهمیت زیــادی دارد نظام حکومتی 
کشور اســت. برنامه های توســعه ملی هرقدر 
هم خوب روی کاغذ نوشــته شــده باشند اگر 

از صفحه 35
فقر؛ تهدید امنیت...
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با نظام های حکومت شــفاف و پاسخگو، متکی 
بر حکومت قانون، رعایــت حقوق اجتماعی و 
اقتصادی و هم چنین سیاســی و مدنی همراه 
نباشــند و براساس مدیریت عمومی پاسخگو و 
کارآمد استوار نباشد در عمل مؤثر واقع نخواهند 
شد. بنابراین برای دستیابی به اهداف برنامه های 
توســعه ملــی در زمینه فقر وجــود حکومت 
مطلوب، نهادهای نیرومند و تعهدی روشن برای 

ریشه کن کردن فساد ضروری است.50
از جنبــه دیگری نیز می تــوان به موضوع 
کاهش فقــر پرداخت که البته بــه نتایج فوق 
منجر می شود. کاهش فقر با میزان باالی رشد 
رابطه نزدیک دارد. در واقع دســتیبابی به رشد 
پایدار موجب کاهش فقر به میزان قابل توجهی 
می شود. افزایش یک درصدی در تولید ناخالص 
داخلــی موجب افزایش یک درصدی در درآمد 
۲0 درصــد از فقیرترین افراد جامعه می گردد. 
البته این رابطه، مســتلزم این است که جوامع 
از نابرابری های شــدید رنج نبرند.51 اما چگونه 
می توان به این رشــد دســت یافت؟ دولت ها 
باید به فرصت های جهانی شــدن دسترســی 
داشته باشند. کشورهایی که به رشد باال دست 
یافته اند آن هایی اند که در ادغام و یک پارچگی 
در اقتصاد جهانی و جلب سرمایه گذاری خارجی 
موفق بوده اند. رشد اقتصادی هم چنین تا اندازه 
زیادی به کیفیت حکومت یک کشــور بستگی 
دارد. حکومــت مطلوب حکومتی اســت که از 
نهادهای مؤثر دولتی، شفافیت و جوابگویی در 
امور عمومی، احترام به حقوق بشر و مشارکت 
همه شــهروندان در تصمیم گیــری برخوردار 
باشــد. هزینه های عمومی و سیســتم مالیاتی 
عادالنه و شــفاف از عوامل مؤثر دیگر در رشد 
می باشند. جهت دستیابی به رشد هم چنین باید 
به مخاصمات مســلحانه پایان داد. در کنار این 
عوامل باید سیاست های اجتماعی مؤثری نیز در 
زمینه های آموزش و پرورش، بهداشت و برابری 

جنسیتی اتخاذ گردد. 5۲
بنابراین از بین بردن یا کاهش فقر مستلزم 
طراحی و اجرای برنامه های توسعه ملی و وجود 
حکومت های مطلوبی است که مسئولیت اولیه 
در این زمینه نیز بر دوش کشورهایی قرار دارد 
که در وضعیت نامناسب فقر به سرمی برند. هر 
کشــور در حال توســعه برای رهایی از فقر و 
توسعه خود که شامل تقویت حکومت، مبارزه 
با فساد، اجرای سیاســت ها برای تشویق رشد 
و افزایــش منابع محلی برای تأمین هزینه های 
برنامه های ملی می شود مسئولیت اصلی دارد. 

- مســئوالن باید به توانمندی های ما باور 
داشــته باشــند و از مســئوالن فدراسیون ها 
می خواهم از ما  حمایت  کنند، و با تشــویق ما 
را انگیزه مثبــت دهند. به ما نگویند که بروید 
و  سیاهی لشکر باشید، بلکه   بگویند  بروید و با 

دست پر به وطن برگردید و افتخار آفرینید.
- امکانات، پوشــاک و وسایل ورزشی  برای 

ما مهیا کنند.
- برای بهتر انجام دادن مسابقات، با ما در 
سفرهای خارجی، مربی مسلکی و تیم پزشکی 
 اعزام کنند و از اعزام افراد و چهره های تکراری 

که همیشه بیدستاورد بوده اند، پرهیز کنند.
انو نجفی در پایان  صحبت های خود  تأکید 

کرد:
»اشــخاص دارای معلولیت ناتوان نیستند، 
اشــخاص دارای معلولیــت می تواننــد درس 
بخواننــد و ورزش کنند. این ها زمانی می تواند 
صورت گیرد که آن هــا تالش کنند و زحمت 

بکشند و منتظر ترحم کسی نباشند.«

قهرمان  و  ورزشــکار  مردان،  محمد 
دوش 200 متر

محمد مــردان در ســنین جوانــی براثر 
یــک حادثه دلخــراش برق گرفتگی در هنگام 
اجرای وظیفه دو دســتش را از دست می دهد  
و با مراجعه به صلیب ســرخ،  دستی مصنوعی 
دریافت می کند.  او یگانه نان آور خانه اســت و 
خوشبختانه در سره میاشت  استخدام  می شود. 
مردان  صنف دوازدهم است  و قبل از معلولیت 
به  دوختن دریشــی های نظامی مشغول بوده 
است، ولی از این که این کار  دیگر رونقی ندارد، 

تغییر شغل داده است. 
در اداره سره میاشــت با آمر ورزشــی آن 
 معرفــی می شــود و از او بــه ورزش دعوتش 
می کند. او عضو کلپ ورزشــی سره میاشــت 
شده و به پاراالمپیک نیز راه پیدا می کند و در 

دوش یک مدال افتخاری می گیرد. اما  علی رغم 
آمادگــی اش فرصت شــرکت در مســابقات 
 اندونیزیا را به دست نمی آورد و ناامید می شود. 
این مسأله سبب می شود که   به وزرش تکواندو 
رو آ ورد . در این ورزش  هفته  ســه روز تمرین 
می کند و حاال او دارای کمربند سیاه است، که 
بلندتر ین کمربند در این رشته ورزشی است  و 
کار تصدیق کمر بند دان یک  او نیز برای داوری 

در کشور کوریا فرستاده شده است. 
محمدمردان می گوید در این رشته تا هنور 
کســی با او مسابقه نداده است، ولی عالقه مند 
اســت  در المپیک جاپان که در ســال ۲0۲0 
برگزار می شــود، شرکت  و مدال کسب کند. او 
می افزاید که الزمه رســیدن به المپیک جاپان 
این است که زمینه سازی شود تا در مسابقات 
پیش زمینه که در کشور اردن برگزار می شود، 
شــرکت کنم و از مقامات ذی صالح می خواهم 
که مرا در رفتن به آن کشــور به منظور انجام 

مسابقه مساعدت کنند. 

نتیجه گیری: 
ورزش و ورزشــکار هر چند متأســفانه در 
کشــور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، 
ولی با زمینه ســازی و آماده کــردن محیط و 
فرصت هــای برابر برای همه اشــخاص دارای 
معلولیت، زنان، کهن ســاالن، جوانان و اطفال 
می توانند هم صحت مند باشند و هم از طریق 
راه یافتن به تیم های ملی در رشته های مختلف 
برای کشور و مردم شان افتخار بیافرینند و باعث 
تغییر تصورات نادرست در باره کشور شان شوند. 
از طرفی کســانی که به صورت منظم ورزش 
می کنند، از مواد مخدر و امراض روحی و روانی 
دورتر نــد و برای انجام بهتر امور زندگی شــان 

رسیدگی بهتر ی می توانند.
افرادی چون بانو نوریه نجفی و آقای محمد 
مــردان که با وجود  برخــوردار نبودن کامل از 
سالمت جسمی، ولی با روحیه عالی و امیدوار، 
توانسته اند  در رشــته های مختلف ورزشی در 
سطح ملی و بین المللی دستاوردها و افتخاراتی 

داشته باشند .
 امید  اســت  اولیای امور، خصوصا ریاســت 
عمومــی تربیت بدنی و کمیتــه ملی المپیک 
 برای شناســایی و رشد اســتعدادهای ورزشی 
افراد دارای معلولیت و ایجاد تسهیالت الزم و 
سالم ورزشی برای آنها در سطح ملی تدابیر و 

اقدام های مؤثری  داشته باشند.

از صفحه...
فقر؛ تهدید امنیت...

از صفحه 17
معلولیت ناتوانی نیست 
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د خپرېــدو نېټــه: د ۱۳۸۵ هـــ ش کال د 

ســلواغې د مياشــتې )۱۵( پرلــه پســې منرب 

)۹۱۴(

د امتياز خاوند: د عدليې وزارت

مسئول چلوونکی: عبدالرشيد قيومي

مرستيال: نور علم

مهتمم: محمد جان

رسمي جريده

د افغانستان اسالمي جمهوريت

ګڼه: )۱۷۹۳۳(

نېټه: ۱۸\۱۱\۱۳۸۵

د عدليې وزير محرتم رسور دانش!

د کار د قانــون چــې د وزيرانو د شــوری د 

۲۵\۱۰\۱۳۸۵ نېټــې د )۳۵( ګڼــې مصوبې 

پر بنســټ په )۱۴( فصلونو او )۱۵۳( مادو کې 

تصويب او زموږ لخوا د ۲۷\۱۰\۱۳۸۵ نېټې د 

)۹۴( ګڼې تقنيني فرمان په توګه توشېح شوې 

ده، در واســتول شــوه څو يې په رسمي جريده 

کې په خپرولو اقدام وکړئ. 

حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي جمهوريت رئيس

د کار قانون

د افغانستان اسالمي جمهوريت

د عدليې وزارت

رسمي جريده

فوق العاده ګڼه

د کار د قانــون د توشــيح پــه هکلــه، د 

افغانستان د اسالمي جمهوريت د رئيس فرمان

ګڼه: )۹۴( 

نېټه: ۱۰\۲۷\۱۳۸۵

لومړۍ ماده: 

د افغانستان د اسايس قانون د )۷۹( مادې 

د حکــم له مخــې د کار دا قانون چې د وزيرانو 

د شــوری د ۲۵\۱۰\۱۳۸۵ نېټې د )۳۵( ګڼې 

مصوبې پر بنســټ په )۱۴( فصلونو او )۱۵۳( 

مادو کې تصويب شــوی، د تقنينــي فرمان په 

توګه توشيح کوم.

دوميه ماده:

د ۱.۱.ج عدليــې وزير او په پارملاين چارو 

کې د دولت وزير موظــف دي، د کار دا قانون، 

د ميل شــوری د لومړنۍ غونــډې د جوړېدو له 

نېټې څخه د )۳۰( ورځو په ترڅ کې ميل شوری 

ته وړاندې کړي.

درېيمه ماده:

دغه تقنيني فرمان د توشيح له نېټې څخه 

نافذ او په رسمي جريده کې دې خپور يش.

حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي جمهوريت رئيس

لومړی فصل

عمومي حکمونه

مبنی

لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانســتان د اســايس قانون 

د اته څلوېښــتمې مادې د حکم پر بنســټ، د 

کارکوونکو په وجيبو، حقوقو، امتيازونو او ټولنيزو 

تاميناتــو پــورې د اړوندو چــارو د تنظيمولو او 

توضيح په منظور وضع شوی دی.

موخه )هدف(

دوميه ماده:

دغه قانون د الندې موخو )هدفونو( لرونکی 

دی:

۱- د کارکوونکــو د کار د اړيکــو تثبيتــول، 

تنظيمول او ټينګښت.

۲- د کار د مســاوي حــق تامينــول او د 

کارکوونکو له حقوقو څخه ساتنه.

۳- د کارکوونکو د ژوندانه د مادي، ټولنيزې 

او فرهنګي سطحې د لوړتيا لپاره، د کار او توليد 

د سازمان ور کولو ښه کول، د کار د السته راوړنو 

وده، د کار لــه برشي ځــواک او رسچينو څخه 

معقوله ګټه اخســتنه، د کار او توليد د انضباط 

ټينګښــت، د مرتقــي معاش او مــزد او ټولنيزو 

تاميناتو او د سيستمونو تعميمول.
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۴- د کار او توليــد د ادارې د کارکوونکــو او 

مسئولینو د حقوقو او مکلفيتونو تثبيتول، د کار 

د ساتنې او اميني تخنيک د رشايطو تامينول، د 

ميل اقتصاد د ودې او ټينګښت لپاره د مهارتونو 

او ظرفيتونو پرله پسې لوړول او پرمختيا.

۵- د کار او توليــد پــه ټولو برخو کښــې د 

قانونيــت تعميمول او پــه کار پــورې د اړوندو 

تقنيني سندونو يو خېل تطبيقول.

۶- د کارموندنې د خدمتونو د وړاندې کولو 

د آسانتياوو برابرول.

اصطالحګانې

درېيمه ماده:

النــدې اصطالحګانې په دغــه قانون کې 

النديني مفهومونه افاده کوي:

۱- اداره: عبــارت ده لــه وزارتونو، دولتي او 

غري دولتي ادارو، خپلواکو کميسيونونو، تصدي 

ګانو، خصويص او ګډو تشبثونو او د افغانستان 

په اسالمي جمهوريت کې مېشتو بهرنيو موسسو 

څخــه چې کارکوونکــي په کې پــه توليدي يا 

خدمايت کار بوخت وي.

۲- کارکوونکي: د ښــځې او نر په ګډون پر 

مامور او قــراردادي کارکوونکو )مامور، کارګر او 

خدمايت کارکوونکي( باندې مشتمل دي.

۳- مامــور: هغه کارکوونکی دی چې د دغه 

قانــون او د اړوند قانون د حکمونو له په پام کې 

نيولو رسه، د ملکي خدمتونو د ادارې له الرې په 

داميي توګه استخداميږي.

۴- کارګــر: هغه کارکوونکــی چې د ټاکيل 

قرارداد په اساس په اداره کې استخداميږي.

۵- خدمــايت کارکوونکــی: هغــه شــخص 

دی چــې د ټاکيل قــرارداد پر اســاس د کار د 

مرستندويه خدمتونو د تررسه کولو لپاره په اداره 

کې استخداميږي.

۶- قــراردادي کارکوونکــي: پر قــراردادي 

کارګــر، خدمــايت کارکوونکــي او مامورباندې 

مشتمل دي چې په ټاکلې زماين مقطع کښې 

د ټاکيل کار د تررسه کولو لپاره د قرارداد په تړلو 

رسه استخداميږي.

۷- کارفرما: هغه حقيقي يا حکمي شخص 

دی چــې کارکوونکــی د هغــه پــه موافقــه يا 

منظورۍ په کار استخداميږي او د کارکوونکي 

اړوند مزد، معاش او نور حقوق د هغه په واسطه 

يا منظورۍ اجراء او ورکول کيږي.

۸- مزد: له هغو وجوهو څخه عبارت دی چې 

د کار د تررسه کولو په مقابل کې، کارکوونکي ته 

ورکول کيږي.

۹- د مزد اجزاء: له هغو پويل امتيازونو څخه 

عبارت دي چې په دوامداره توګه د مشخص کار 

د تررسه کولو په غرض، د اړوندو تقنيني سندونو 

د حکمونو مطابق، کارکوونکي ته ورکول کيږي.

۱۰- د مــزد ضاميم: له هغو پويل امتيازونو 

څخه عبارت دي چې پــه زماين ټاکلو مقاطعو 

کــې د مشــخص کار د تررسه کولــو په غرض، 

د اړونــدو تقنيني ســندونو د حکمونو مطابق، 

کارکوونکي ته ورکول کيږي.

۱۱- ټولنيز تامينات: هغه وجوه دي چې د 

کارکوونکي او ادارې په برخه اخســتنه يا کاًل د 

ادارې پــه واســطه د کار او تقاعد په دوران کې 

د کارکوونکي د معيشت د تامينولو په غرض، د 

احوالو رسه سم مرسته کيږي.

۱۲- د حارضۍ دفرت: هغه ســند دی چې 

د کار په وختونو کې په اداره کې د کارکوونکي 

موجوديت تثبيتوي او د کار کوونکو د چارو اداره 

د هغه په تنظيمولو، برابرولو او ساتلو مکلفه ده.

د کارکوونکي حارضي د هغې ادارې د اړوند 

آمر په واسطه چې د کارکوونکي سجل ارزوي او 

تائيدوي، څارل کيږي.

د اجباري کار ممنوعيت

څلورمه ماده:

)۱( اجباري کار ممنوع دی. کار هغه وخت 

اجباري بلل کيږي چې کارکوونکی د ګواښ په 

وسيله يا په بل ډول د هغه د ارادې پر خالف، د 

هغه پر تررسه کولو مکلف يش.

)۲( هغــه کار چې کارکوونکــی د قانون د 

حکمونو رسه ســم د هغه پر تررسه کولو مکلف 

يش، اجباري نه بلل کيږي.

د کار د اړيکو تنظيمول

پينځمه ماده:

)۱( دغه قانون، له ادارې رسه د کارکوونکو 

د ټولو برخو )د کورنيو او بهرنيو په ګډون( د کار 

عامې اړيکې تنظيموي.

د کارکوونکو برخې مشتملې دي پر:

۱- د وزارتونــو او د ګډو او خصويص دولتي 

ادارو، خپلواکو کميســيونونو او په افغانســتان 

کې مېشت د کورنيو او بهرنيو غري دولتي ادارو 

کارکوونکي.

۲- د انتخايب ادارو )ميل شــورا، د واليتي، 

ولسوالۍ او کيل د شوراګانو( د نظامي، پوليسو 

او ميل امنيت د ادارو، اداري کارکوونکي.

)۲( د دې مــادې په )۱( فقــره کې د درج 

شويو برخو د کارکوونکو د کار خاصې اړيکې، د 

ادارې شکل او حقوقي ماهيت )دولتي، ګډې، 

خصويص، غري دولتي، ټولنيزې او په افغانستان 

کې مېشت بهرنۍ ادارې( ته په پام رسه د جال 

تقنيني ســندونو په واسطه چې د دغه قانون د 

حکمونو مخالف نه وي، تنظميږي.

)۳( که چېرې د ټاکل شوو کارکوونکو د کار 

د اړيکــو په هکله دغه قانــون او اړوندو تقنيني 

ســندونو کې کوم حکم موجود نــه وي، د هغه 

تنظيمول د کار او ټولنيزو چارو او شــهيدانو او 

معلولينو د وزارت له الرې صورت مومي، په دې 

رشط چې د قانون او عدالت د اساساتو مخالف 

نه وي.

)۴( د دې مــادې په )۱( فقــره کې د درج 

شــوو برخو د کارکوونکو د ټاکلــو، انتصابولو، د 

رتبو او درجو د تثبيتولو، د رتبو د ترفيع او درجو 

د لوړولو د رشايطو او د تقرر، تبدل، انفصال، بيا 

مقررولو، د تربيې د ترفيع او د درجې د لوړولو، 

تقاعــد، د کار د دورې د متديدولو او د تقاعد د 

لرې )رفع( کولو، اســتعفی او له مــزد رسه او د 

مزد پرته رخصتي ګانــو د منظوروونکو مقامونو 

کړنــالره )طرزالعمل( چې په دغه قانون کې نه 

ده اټکل شوې، د جال تقنيني سندونو په واسطه 

تنظيميږي.

پــه بهرنيو اتباعــو بانــدې د کار د قانون د 

حکمونو تطبيقول

شپږمه ماده:

)۱( هغــه بهــرين اتبــاع چــې د مخکنيو 

جــال قراردادونــو مطابق يا پرته لــه هغې يې د 

افغانســتان په اســالمي جمهوريت کې د کار 

جواز ترالســه کړی يا يې وروسته ترالسه کوي او 

په دولتي يــا غري دولتي ګډو يا خصويص ادارو 

کې استخداميږي، د دغه قانون د حکمونو تابع 

دي، د هغوی د استخدام رشايط د جال مقررې 

په واسطه تنظميږي.

)۲( حکومــت کوالی يش د هغــو دولتونو 

د اتباعــو لپاره چې د هغوی پــه قوانينو کې د 

افغانستان د اسالمي جمهوريت اتباعو ته د کار 

حقوق محدود شوي دي، متقابل محدوديتونه 

وضع کړي.

د قانون تطبيق

اوومه ماده:

هغه اشــخاص چې له هيــواد څخه بهر په 

افغاين سيايس منايندګيو او نورو دولتي موسسو 

کې او يا د هيواد د ننه په خارجي او بني املليل 

موسســو او سازمانونو کې دنده تر رسه کوي، د 

دغه قانون د حکمونو تابع دي.

له مزد رسه د کار حق

امته ماده:

)۱( کارکوونکي د افغانســتان په اســالمي 

جمهوريت کې د مساوي مزد رسه د مساوي کار 

د حق لرونکي دي.

 له مــزد رسه د کار حق او د کار له حق څه 

دفاع د تقنيني سندونو په واسطه تنظيميږي.

)۲( کارکوونکي د کار د کميت او کيفيت په 

اساس د ټاکيل بست، رتبې يا درجې په پام کې 

نيولو رسه د مزد او د هغه د اجزاوو او ضامميو د 



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره دوم، ثور 1398

ترالسه کولو مستحق دي.

په استخدام کې توپري نه کول

نهمه ماده:

)۱( پــه کار بانــدې د اســتخدامولو، د مزد 

او امتيازونو په ورکولو، د شــغل، حرفې مهارت 

او تخصــص په انتخابولو د تحصيــل په حق او 

ټولنيــزو تاميناتو کې هــر ډول تبعيض ممنوع 

دی.

)۲( ښځې د کار په ساحې کې د اميندوارۍ 

او والدت د دوران او نورو هغو مواردو چې په دغه 

قانون او نورو اړوندو تقنيني سندونو کې تثبيت 

شوي دي، د ټاکلو امتيازونو مستحقې دي.

)۳( د افغانستان په اسالمي جمهوريت کې 

د شغل، حرفې، مهارت، تخصص او د تحصيل 

د رشــتې، عالقې، اســتعداد او حرفوي تيارۍ 

مطابق د شغل ډول ټاکل د اړوند تقنيني سند 

مطابق آزاد دي.

له مزد رسه د رخصتۍ حق

لسمه ماده:

کارکوونکي د تقنيني سندونو مطابق په دغه 

قانون کې د اټکل شويو له مزد رسه د اسرتاحت 

او رخصتي ګانو مستحق دي.

له نورو حقوقو څخه ګټه اخستنه

يوولسمه ماده:

کارکوونکــي په اقتصــادي او ټولنيزو برخو 

کې د کار او توليد د روغتيايي او اميني رشايطو 

د تامينولــو، حرفــوي زده کــړې، د مهارتونو د 

پرمختيا، د مسلکي پوهې د سطحې د لوړولو د 

حق او له ټولنيزو تاميناتو څخه د ګټې اخستنې 

د حق لرونکي دي.

د نړيوالو میثاقونو رعايتول

دولسمه ماده:

د کار د نړيوال ســازمان ميثاقونه، پرېکړې 

او سپارښت ليکونه چې افغانستان له هغو رسه 

ملحق شــوی يا به ملحق يش او د کار او ادارې 

په برخه کې د نړيوالو سازمانونو نور ميثاقونه او 

معيارونه، د هيواد د ځانګــړو رشايطو له په پام 

کې نيولو رسه، رعايت او تطبيقيږي.

 دويم فصل

استخدام او د کار قرارداد

د استخدام رشايط

ديارلسمه ماده:

)۱( هغــه شــخص د کارکوونکــي په توګه 

اســتخداميدای يش چــې د النــدې رشايطو 

لرونکی وي:

۱- د افغانستان د تابعيت لرل.

۲- د اتــه لــس کلنــۍ ســن بشــپړول. د 

کارکوونکو لپاره د ســپکو کارونــو په برخه کې 

د پينځه لس کلنۍ سن بشــپړول او د کار زده 

کوونکو لپاره د څوارلس کلنۍ سن بشپړول.

)۳( د کار او ټولنيــزو چــارو، شــهيدانو او 

معلولينــو وزارت په تائيد د حرفې د زده کړې د 

سند وړاندې کول. خدمايت کار کوونکي له دې 

حکم څخه مستثنی دي.

)۴( د عامــې روغتيــا وزارت د روغتيايــي 

مراجعو څخه د روغتيايي سند وړاندې کول.

۵- د تعليم يا تحصيل څخه د فراغت د سند 

وړاندې کول )د مامور لپاره(.

)۲( د مامورينو د اســتخدام مشــخصات يا 

رشايط په اړوند تقنيني سند کې تنظيميږي.

)۳( په کار د اســتخدام د ســن محاسبه او 

تثبيت، د ورځې او مياشــتې لــه پام کې نيولو 

رسه، د نفوســو پــه تذکــرې کې درج شــوي د 

زېږېدنې د کال لــه مخې چې د کارکوونکي د 

ســوانحو په دفرت کې په کار کې د شاملېدو په 

وخت کې درجيږي، صورت مومي.

په کار کې له شاملېدو وروسته د کارکوونکي 

د ســوانحو په دفرت کې په درج شــوي سن کې 

بدلونونه د اعتبار وړ نه دی.

)۴( روغتيا ته په مرو کارونو چې د فزيکي 

نه ودې يا معلوليت خطر پکښې موجود وي، له 

)۱۸( کلونو څخه د لږ سن لرونکو تنکيو ځوانانو 

ګامرل، ممنوع دي.

)۵( په دولتي او غري دولتي او په افغانستان 

کې ميشت په بهرنيو موسسو کې د بهرنيو اتباعو 

د استخدامولو مکلفيت او د کار د قرارداد رشايط 

د اړوند تقنيني سند په واسطه تنظيميږي.

د ديپلوماتيکــو ادارو او نړيوالــو ســازمانونو 

بهرين کارکوونکي له دې حکم څخه مســتثی 

دي، دوی د دوه اړخيزو توافقاتو يا قراردادونو او 

نړيوالو قوانينو تابع دي.

)۶( په دادرو کې جديد الشــمول کورين او 

بهرين کارکوونکي مکلف دي د اســتخدامېدو 

په وخت کې د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او 

معلولينو له وزارت څخه پېژندپاڼه )د کار جواز( 

ترالسه او وړاندې کړي.

د کار قرارداد

څوارلسمه ماده:

)۱( د کار قــرارداد د کارکوونکي او ادارې يا 

کارفرما لــه ليکيل توافق څخه عبارت دی چې 

د هغه په موجب کارکوونکــي د دندو د اليحې 

مطابــق، د کار د دورې د مــزد او نورو حقوقو او 

امتيازونو د ترالسه کولو په مقابل کې، د ټاکلې 

يا ناټاکلې مودې لپاره خدمت تررسه کوي.

)۲( د ټــاکيل قرارداد موده يــو کال ده او د 

اړخونــو په توافق رسه متديديدای يش. په هغه 

صورت کې چې د ټاکيل قــرارداد په پای کې، 

اړخونــه تر يوې مياشــتې پــورې د متديد يا نه 

متديد په هکله اقدام و نکړي، قرارداد په پخوانيو 

رشايطو، متيد شوی ګڼل کيږي.

)۳( د اړخونو په توافق رسه د کار په قرارداد 

کې وروستي تغريات او بدلونونه په هغهه صورت 

کې جواز لري چې د کارکوونکي لپاره مزد او نور 

حقــوق او امتيازونه د دغه قانون له مجوز څخه 

لږ اټکل نيش.

د کار د قرارداد رشطونه

پينځلسمه ماده:

د کار قرارداد د الندې رشطونو لرونکی وي:

۱- د قرارداد مرشوعيت.

۲- د قرارداد د موضوع معني والی.

۳ـ د کار په تررسه کولو کې د قانوين خنډونو 

نه موجوديت.

۴- د کار يــا حرفې ډول چې کارکوونکي په 

هغه بوختيږي.

۵- د کارکوونکي مزد، حقوق او امتيازونه.

۶- د دغــه قانون د حکمونــو مطابق د کار 

وختونه او ساعتونه.

۷- د دغه قانون د حکمونو مطابق رخصتي 

ګانې.

۸- هغه ځای يا واحد چې کارکوونکي په کار 

کې شامليږي.

۹- د قرارداد د تړل کېدو نېټه.

۱۰- د قرارداد د اعتبار موده.

د کار د قرارداد ترتيب

شپاړسمه ماده:

)۱( د کار او د کار د زده کــړې قــرارداد پــه 

درې نقلونو کې ترتيبيږي او د اړخونو له توافق 

وروســته، يو نقــل يې کارکوونکــي، دويم يې د 

کار او ټولنيزو چارو، شهدا او معلولينو وزارت او 

درېيم يې په استخداموونکې ادارې کې ساتل 

کيږي.

)۲( لــه )۱۸( کلونو څخه د لږ ســن لرونکو 

اشخاصو د کار او د کار زده کړې قرارداد، د هغو 

د قانوين ممثل رسه تړل کيږي.

ازميښتي دوره

اووه لسمه ماده:

)۱( د قــرارداد اړخونه کولی يش د يو بل په 

موافقې رسه، يوه موده د کار د ازمايښتي دورې 

پــه نامه و ټاکــي. د دې مودې په ترڅ کې چې 

له درې مياشتو څخه زياتيدای نيش، د قرارداد 

اړخونه کوالی يش د مقابل لوري په خربولو رسه 

قرارداد فسخ کړي.

په هغه صورت کې چې د ازمايښــتي دورې 

تر پای ته رســېدو پــورې، د کار قرارداد فســخ 

نيش، قرارداد په هغه کې د درج شــويو رشايطو 

مطابق دوام مومي.
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)۲( د کار زده کړې دوره د کارکوونکي د کار 

په دورې کې د محاسبې وړ ده.

)۳( د ملکي خدمتونو د مامورينو ازميښتي 

دوره، د اړونــدو تقنيني ســندونو مطابق ټاکل 

کيږي.

د ادارې د حقوقي هويت بدلون

اتلسمه ماده:

د کارکوونکــو په حقوقــو او امتيازونو پورې 

اړونــدې چــارې، د اســتخداموونکې ادارې د 

مالکيت او ملکيت د بدلون )له بلې موسســې 

رسه د ادارې د ادغــام، مصــادرې، د کارفرما د 

مړينــې او د نورو حالتونو( په صــورت کې او د 

توليــد د ډول د بدلون يــا د ملکيت د له منځه 

تللو يا په نورو هغو حاالتو کې چې په دغه قانون 

کې نه دي اټکل شوي، د اړونده تقنيني سند په 

واسطه تنظيميږي.

د قرارداد مغاير کار نه اجراء کول

نولسمه ماده:

د هغو مواردو په استثنی چې په دغه قانون 

کــې اټــکل شــوي دي، اداره نيش کــوالی د 

کارکوونکي له موافقــې پرته له ده څخه د هغه 

کار د اجراء کولو غوښتنه وکړي چې په قرارداد 

کې نه وي ذکر شوی.

د قــرارداد څخــه پــه بهــر کار کــې د 

کارکوونکي موقت توظيفول

شلمه ماده:

اداره کوالی يش پــه الندينيو مواردو کې د 

کار په قرارداد کې د درج شويو موادو د له په پام 

کې نيولو پرته، کارکوونکي په موقته توګه په بل 

کار کې په خپله اداره يا بلې ادارې کې په هغه 

ځای کې توظيف کړي:

۱- په عني ادارې کې، د تخصص، مهارت، 

شغل، د مزد د اندازې، او نورو حقوقو او امتيازونو 

مطابــق، د کار د قرارداد په رشايطو کې د کيل 

بدلونونو پرته.

۲- د توليد د ناڅاپي پېښــو او ناوړه پېښو د 

مخنيوي او لرې کولو او د ادارې د شــتمنۍ د 

ضايع کېدو د مخنيوي لپاره.

۳- د کار د موقتي درېدو )توقف( په صورت 

کې.

د کار د قرارداد تعليقول

يوويشتمه ماده:

)۱( د کار قــرارداد په النــدې مواردو کې د 

تعليق په حالت کې قرار نييس او د هغه د لرې 

)رفع( کېدو وروسته د اصيل حالت لرونکی وي:

۱- د عسکري خدمت تررسه کول.

۲- په ټاکنيزو دندو کې بوختېدل )اشتغال(.

۳- د کار موقتي درېدل )توقف(.

۴- د جــرم په تــور او تر توقيــف او تحقيق 

الندې نيول کېدل.

۵- ناڅاپي پېښې.

۶- زده کړې )تعليم يا تحصيل(.

)۲( د دې مادې د )۱( فقرې په )۱، ۴ او ۶( 

اجزاوو کې د درج شــويو حالتونو موده )ورځې( 

په هغه صورت کې د کارکوونکي د کار په دورې 

کې د محاســبې وړ دي چې د عسکري، تعليم 

يا تحصيل د پايته رســېدو او بــري الذمه کېدو 

وروســته د يوې مياشــتې په ترڅ کې ادارې ته 

مراجعه وکړي.

)۳( په خصويص موسسو کې د دې مادې 

پــه )۱، ۲ او ۶( اجزاو کې درج شــوي د تعليق 

حاالت، د قرارداد د اړخونو د توافق تابع دي.

بيا منل

دوه ويشتمه ماده:

اداره نــيش کــوالی د تعليــق د رفع کېدو 

وروسته، کار ته د کارکوونکي له منلو څخه ډډه 

وکړي.

د قرارداد د فسخ کېدو حاالت 

درويشتمه ماده:

)۱( د کار قرارداد په الندې حاالتو کې فسخ 

کيږي:

۱- د اړخونو په توافق.

۲- د دغه قانون د څوارلســمې مادې د )۲( 

فقــرې د حکم له په پام کې نيولو رسه د ټاکيل 

کار د قرارداد پای ته رسېدل.

۳- تقاعد.

۴- مړينه.

۵- هغــه معلوليت چې د کار د تررسه کېدو 

مانع يش.

۶- له شپږو مياشتو څخه زيات د کار درېدل 

)توقف(.

۷- د ادارې انحالل يا د کارکوونکو د شمېر 

کمېدل.

۸- په داسې نهايي جزاء محکومېدل چې د 

کار د دوام خنډ وګرځي.

۹- د تادييې موئيداتو له تطبيق وروسته بيا 

رسغړونه.

۱۰- لــه کار څخــه د کارکوونکي ډډه کول 

)امتناع( مخکني کار ته د هغه د بيا ټاکل کېدو 

وروسته.

۱۱- په آزمايښتي دوره کې د قناعت بښونکو 

پايلو نه ترالسه کېدل.

)۲( د کار د قرارداد د فسخ کېدو په صورت 

کې، اداره مکلفه ده د کارکوونکي پاتې حقوق او 

امتيازونه پخپله ده ته او د مړينې په صورت کې 

يې قانوين وارث ته ورکړي.

)۳( د دې مــادې د )۱( فقــرې د )۱( جزء 

په اســتثنی د کار د قرارداد فسخ کول په هغه 

صورت کــې جواز لــري چــې د کارکوونکي د 

تبدييل امکان په عني اداره کې مامثل کار ته د 

هغه د موافقې مطابق ميرس نه وي.

)۴( د دې مــادې په )۱( فقــره کې د درج 

شــويو دليلونو پر بنسټ د کار د قرارداد د فسخ 

کېــدو په صورت کــې، اداره مکلفــه ده د يوې 

مياشتې په ترڅ کې له موضوع څخه کارکوونکي 

ته خرب ورکړي.

د قرارداد د فسخ کېدو خرب

څلېريشتمه ماده:

)۱( قــراردادي کارکوونکي کــوالی يش د 

ناټاکلې مودې د کار قرارداد، يوه مياشت مخکې 

د ليکلې خربتيا په ورکولو رسه فسخ کړي.

)۲( کارکوونکي کوالی يش د ټاکلې مودې 

د کار قرارداد، د مودې له پای ته رسېدو مخکې 

په مخکنۍ خربتيا يا پرتــه له خربتيا په الندې 

مواردو کې فسخ کړي:

۱- په هغه صورت کې چــې ادارې د کار د 

قرارداد د ژمنې يــا د دغه قانون حکمونه نقض 

کړي وي.

۲- د صعــب العالجې دوامــدارې ناروغۍ، 

معلوليــت او نورو معاذيــرو په حالت کې چې د 

هغه د کار د دوام خنډ يش.

)۳( کارکوونکــی يا د هغه قانوين ممثل، د 

دې مــادې په )۱ او ۲( فقرو کې د درج شــويو 

حکمونو مطابق د قرارداد له فسخ کېدو څخه، 

په ليکيل ډول د احتاميل اختالفونو د رابرسېره 

کېــدو د مخنيوي لپــاره د کار او ټولنيزو چارو، 

شهيدانو او معلولينو وزارت ته خرب ورکوي.

د کارموندنې مرسته

پينځه ويشتمه ماده:

)۱( اداره مکلفه ده د هغو کارکوونکو ليست 

چــې د دغه قانون د درويشــتمې مادې په ) ۱( 

فقره کې د درج شــوي حکم پر اساس د هغوی 

قرارداد فســخ کيږي، د کاري سوابقو او ميعاد، 

د تحصيــل د درجې، رشــتې، حرفې او مهارت 

په توضيح رسه د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو 

او معلولینــو د وزارت او پــه واليتونو کې د هغه 

منايندګيو ته واستوي.

)۲( اداره مکلفــه ده د هغو کارکوونکو لپاره 

چې د دغه قانون د درويشــتمې مــادې د )۱( 

فقــرې د )۶، ۷، ۸ او ۱۰( اجزاوو د درج شــوي 

حکم مطابــق د هغوی قرارداد فســخ شــوی، 

د هغــوی د رتبې يــا درجې وروســتنی مزد، د 

کارموندنې د مرستې په نامه، د خدمت د ادوارو 

متناسب په الندې ډول ورکړي:

۱- په هغه صورت کې چې د کارکوونکي د 

خدمت موده تر يوه کال پورې وي، يو مياشتنی 

مزد د هغه له اجزاوو او ضامميو رسه.



ماهنامه حقوق بشر، سال هفدهم
شماره دوم، ثور 1398

۲- په هغه صورت کې چې د کارکوونکي د 

خدمــت موده له يوه څخه زياته تر پينځو کلونو 

پورې وي، دوه مياشــتنی مزد د هغه له اجزاوو 

او ضامميو رسه.

۳- په هغه صورت کې چې د کارکوونکي د 

خدمت موده له پينځو څخه زياته تر لسو کلونو 

پورې وي، څلور مياشتې مزد د هغه له اجزاوو او 

ضامميو رسه.

۴- په هغه صورت کې چې د کار کوونکي د 

خدمت موده له لسو کلونو څخه زياته وي، شپږ 

مياشتې مزد د هغه له جزاوو او ضامميو رسه.

د تقاعد د حقوقو خونديتوب

شپږويشتمه ماده:

د هغــو کارکوونکــو د تقاعد حقــوق او نور 

حقــوق چې د هغوی قــرارداد د دغــه قانون د 

حکمونو مطابق فسخ کيږي، خوندي دي.

د کارکوونکو بيا استخدامول

اووه ويشتمه ماده:

)۱( که چېرې اداره د ناڅاپي پېښو له امله 

متوقفــه او کارکوونکي يې بيــکاره يش، په بيا 

فعاليت رسه، اداره مکلفه ده په اړوندو واحدونو 

کې د کار د سابقې لرونکي کارکوونکي په اصل 

کار استخدام کړي.

)۲( پــه هغه صورت کې چــې د دې مادې 

پــه )۱( فقره کې درج شــوي کارکوونکي د کار 

موندنــې د اعالن د مودې په ترڅ کې مراجعه و 

نکړي، اداره کوالی يش د هغوی په عوض نوي 

کارکوونکي استخدام کړي.

د قرارداد د فسخ کولو د مجوز نه شتون

اته ويشتمه ماده:

لــه مــزد رسه د قانــوين رخصتــي ګانو او 

خدمتــي حالــت په بهــري کــې د کارکوونکي 

بدلول، د قرارداد فســخ کول او مستعفي کول 

مجاز نه دي خو دا چې اداره په کيل ډول منحل 

يش.

باملقطع قرارداد

نهه ويشتمه ماده:

)۱( اداره کــوالی يش، د مربمــې اړتيــا په 

صورت کې له متقاعدينو، معلولينو، هغو ښځو 

چې د کور په کارونو يا د اطفالو په روزنه بوختې 

دي او نورو اشخاصو رسه چې په ور سپارل شوو 

دنــدو کې مهــارت او وړتيا ولــري، په باملقطع 

شــکل )نابشــپړه ورځ، نابشــپړه اونۍ، د کار د 

حاصل يا د تررسه شوي کار( د کار قرارداد عقد 

کړي.

)۲( ادره نيش کــوالی په عني اداره کې په 

رســمي وختونو کې په يو وخت له کارکوونکو يا 

نورو اشخاصو رسه د کار دويم قرارداد عقد کړي.

)۳( د دې مــادې په )۱( فقــره کې د درج 

شــوي کارکوونکي د کار رشايط، د قرارداد عقد 

او د مــزد او نورو حقوقــو ورکړه، د اړوند تقنيني 

سند په واسطه تنظيميږي.

دېيم فصل

د کار وخت

د کار وخت

دېرشمه ماده:

چــې  ده  مــوده  هغــه  وخــت  کار  د   )۱(

کارکوونکي خپل فزيکي يا فکري ځواک د کار 

د تررسه کولــو په منظــور د ادارې په واک کې 

ورکوي.

)۲( د کار په اوږدو کې په اوسط ډول د کار 

عادي وخت په اونۍ کې له )۴۰( ساعتونو څخه 

زياتېدی نيش.

)۳( د کار د وخــت کلنی انــډول، د کار له 

وخت څخه د ګټې اخســتنې ټوله سنجونه، د 

کارکوونکو د کار د وخت د پيل او پای تنظيم، د 

واريز )نوبتي( جدول )د شفټ د ګراف( برابرول 

او د کار د نظام )رژیم( اړوند نور مسايل د کار او 

ټولنيزو چارو او شهيدانو او معلولينو د وزارت له 

خوا ټاکل کيږي.

)۴( اداره کوالی يش د کار او ټولنيزو چارو، 

شهيدانو او معلولینو د وزارت په موافقې، د کار 

ځانګړتيــاوو له په پام کې نيولو رسه، د اونۍ په 

ورځو کې د کار ســاعتونه، لږ يا زيات کړي، په 

دې رشط چــې په اونۍ کې د کار په ســاعتونو 

ټول له )۴۰( ساعتونو څخه تجاوز و نکړي.

د کار د وخت د کمښت موارد

يودېرشمه ماده:

)۱( د کار وخت پــه اونۍ کې د کارکوونکو 

لپاره د احوالو رسه ســم په النــدې ترتيب رسه 

کمښت مومي:

۱- لــه )۱۵( تر )۱۸( کلنــو تنکيو ځوانانو 

لپاره، په اونۍ کې )۳۵( ساعته.

۲- د هغو کارکوونکو لپاره چې د تر ځمکې 

الندې کارونــو، درانه يا روغتيا تــه په مر کار 

بوخت دي، په اونۍ کې )۳۰( ساعته.

۳- اميندوارو ښــځو ته په اونــۍ کې )۳۵( 

ساعته.

)۲( د درنــو او روغتيــا تــه د مــرو کارونو 

فهرست چې وخت يې د کمښت غوښتنه کوي، 

د عامې روغتيا او کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو 

او معلولینــو د وزارتونــو او اړوندې ادارې له خوا 

تشخيص او تثبيتيږي.

)۳( د استاذانو، معلامنو، روغتيايي موظفینو 

او نــورو کارکوونکو د کار وخت چې د کمښــت 

غوښــتنه کوي، د هغو د خپلو ځانګړو تقنيني 

ســندونو مطابق د اړوندو ادارو د الرې د کار او 

ټولنيزو چارو، شــهيدانو او معلولينــو وزارت په 

موافقې رسه، تنظيميږي.

)۴( د دې مادې په )۱، ۲ او ۳( فقرو کې د 

درج شويو د کار د وختونو کمښت، د کارکوونکي 

د مزد او نورو حقوقو د کرس موجب نه کيږي.

)۵( د کار او ټولنيــزو چــارو، شــهيدانو او 

معلولينو وزارت کــوالی يش د کار د فصلونو او 

د روژې د مبارکې مياشــتې د ورځو يا شديدې 

ګرمۍ يا يخنۍ له په پــام کې نيولو رسه د کار 

ســاعتونه، په ورځــې يا اونۍ کې کــم يا زيات 

کړي، پــه دې رشط چې د کال په اوږدو کې د 

دغه قانون د دېرشمې مادې په )۲( فقره کې د 

درج شــويو اټکل شويو ساعتونو له شمېر څخه 

تجاوز و نکړي.

)۶( په هغه اداره کې چې په بالانقطاع ډول 

فعاليت لري او په هغې ادارې کې چې د توليد 

د رشايطــو له مخې په اونۍ کې د کار د ټاکيل 

وخــت په پام کې نيول ممکن نــه وي، د کار د 

وخت ټوليزه محاسبه )مياشتې، ربعواره او شپږ 

مياشــتې( د اړوندې ادارې له لوري او د کار او 

ټولنيزو چارو، شــهيدانو او معلولینــو وزارت په 

تائيد د کار وخت کمښــت يا زیاتوالی موندالی 

يش، په دې رشط چې د دغه قانون د دېرشمې 

مادې په )۲( فقره کې د درج شويو اټکل شويو 

ساعتو له شمېر څخه تجاوز و نکړي.

په شپې کې د کار وخت

دوه دېرشمه ماده:

)۱( په شپې کې د کار وخت، په ورځ کې د 

کار د وخت په نسبت يو ساعت لږ وي، شپه په 

دې منظور د پرله پســې يوولسو ساعتونو څخه 

عبارت ده چې د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او 

معلولينو د وزارت له خوا د ادارې د کار د داخيل 

نظم د قواعدو په واسطه تنظيميږي.

)۲( د دې مــادې پــه )۱( فقــرې کې درج 

شوی حکم په الندې حاالتو کې تطبيقيږي:

۱- پــه هغه صورت کې چې د دغه قانون په 

يودېرشمه ماده کې د درج شوي حکم مطابق، 

د کارکوونکو لپاره د کار د وخت کمښــت اټکل 

شوی وي.

۲- پــه هغه صورت کې چــې د کار او توليد 

)بالانقطاع توليد او واريز ))شــفټي(( کارونو( د 

رشايطو له مخې، د کار د وخت کمښت ممکن 

نه وي.

د شپني کار مزد

دري دېرشمه ماده:

)۱( د شــپني کار مــزد، اداري او خدمايت 

کارکوونکــو لپاره په يوه ســاعت کــې د اصيل 

مزد څخه په ســلو کــې )۱۵( اضافه او توليدي 

کارکوونکو لپاره په يوه ساعت کې د اصيل مزد 
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څخه په سلو کې )۱۵( اضافه ورکول کيږي.

)۲( د شــپني کار رشايــط او د تررسه کولو 

ډول د کار او ټولنيــزو چــارو او شــهيدانو او 

معلولینو وزارت په وړانديز او د وزيرانو شوری په 

تصويب تنظيميږي.

د کار ګډ وخت

څلوردېرشمه ماده:

د کار ګډ وخت هغه مــوده ده چې د کار د 

ساعتونو يوه برخه په ورځ او بله برخه يې په شپې 

کې واقع يش، په دې صورت کې کارکوونکي د 

شپني کار د ساعتونو متناسب د دغه قانون په 

دري دېرشمه ماده کې له درج شوي اضايف مزد 

څخه ګټه اخيل.

واريز کار

پينځه دېرشمه ماده:

)۱( د واريــز کار پيــل او پــای د ادارې د 

داخيل نظم د اليحو په واسطه تثبيتيږي.

)۲( د واريــز کار د تعدد پــه صورت کې، د 

کارکوونکو د کار وار په هره اونۍ کې بدليږي.

د کارکوونکــي توظيفــول د کار په دوه پرله 

پسې وارونو کې جواز نه لري.

)۴( په هغه صــورت کې چې د کارکوونکي 

د کار وار په بشــپړه توګه په شپه او يا د شپې په 

يوه برخه کې واقــع يش، د دغه قانون په دري 

دېرشمه ماده کې د درج شوي حکم مطابق پر 

اصيل مزد برسېره د اضايف مزد مستحقيږي.

د واريز کار د وخت بدلول

شپږدېرشمه ماده:

اداره کوالی يش د دغه قانون د دېرشــمې 

مــادې پــه )۲( فقره کــې د درج شــوي حکم 

پــه رعايتولو رسه، د واريز کار ســاعتونه د کار د 

ځانګړتيا له په پام کې نيولو رسه په عادي ورځو 

کې له )۸( ســاعتو زيات په هغو ورځو کې چې 

د کار ساعتونه لږ تثبيت يش، زيات يا کم کړي.

د کار موقت درېدل )توقف(

اووه دېرشمه ماده:

)۱( که چېــرې د ناڅاپي پېښــو له امله د 

عادي کار په ســاعتونو يا وختونــو کې زيات نه 

زیات تر يوې مياشتې پورې توقف رامنځته يش 

او اداره د کار کوونکي مزد او نور حقوق په بشپړه 

توګه ورکړي، تلف شوي ســاعتونه يا وختونه د 

کار او توليد تر بيا فعاليت وروسته تاليف کېدای 

يش.

)۲( د دې مادې د )۱( فقرې په درج شوي 

حالت کې د کار ســاعتونه په ورځ کې له )۱۰( 

ســاعتو او پــه اونۍ کې له )۵۰( ســاعتو څخه 

زياتېدای نــيش او کار کوونکي د کار د اضايف 

ســاعتونو څخــه د اضايف مزد مســتحق ګڼل 

کيږي.

اضافه کاري

اته دېرشمه ماده:

)۱( هغه کار چې کارکوونکي يې له رسمي 

وخت څخه بهــر د ادارې د رضورت او تجويز له 

مخې تررسه کوي، اضافه کاري حسابيږي او په 

الندې حالتونو کــې د کارکوونکي او د اړوندې 

ادارې په موافقې رسه مجاز دي:

۱- د ځنډ نه منونکو کارونو د تررسه کولو په 

منظور چې د عامه خدمتونو مستلزم وي.

۲- د تولیــدي او ټولنيــزو نــاوړو پېښــو د 

مخنيــوي او د هغــو د عواقبــو د لــرې کولو په 

منظور.

۳- د هغــو دســتګاه ګانــو د ترميمولــو او 

بيارغاونې په منظور چې د هغو نه فعالیت د ګڼ 

شمېر کارکوونکو د کار د ودرېدو )توقف( باعث 

کيږي.

۴- د ناڅاپي پېښــو د لــرې کولو په منظور 

چې د ټولنيــزو خدمتونو د چارو )د اوبو تامني، 

تودوخې، روښانولو، کاناليزاسيون، ترانسپورت، 

مخابــرات، روغتيايي خدمتونــو او نورو ټولنيزو 

خدمتونو د چارو( د سکتګۍ باعث کيږي.

۵- د هغــو کارونو د تررسه کولــو په منظور 

چې مخکې پيل شوي او انقطاع يې د مادي او 

معنوي زيانونو سبب ګرځي.

۶- د هغــه کار د ادامــې په منظــور چې د 

وروســتي وار کارکوونکــي د غيابــت په صورت 

کې د هغــه ودرېدل )توقف( ناشــونی وي، په 

دې حالــت کې اداره مکلفه ده د کارکوونکي د 

تعويض لپاره بيړين تدبريونه ونييس.

۷- د دغــه قانون د اووه دېرشــمې مادې په 

)۱( فقــرې کــې د درج شــويو درول )متوقف( 

شويو يا نه تررسه شويو کارونو د تاليف په منظور.

۸- د اړوند مسئول په تشخيص رسه د ادارې 

د اړتيا وړ نورو کارونو تررسه کولو په منظور.

)۲( د اضافه کارۍ ساعتونه د کار د عادي 

ساعتونو د اوسط حد څخه په ورځ کې زياتېدای 

نيش.

)۳( د شپني کار، تر ځمکې الندې کارونو، 

او روغتيــا تــه د مــرو کارونــو کارکوونکي او 

اميندوارې يا د تر دوه کالونو د کم عمر لرونکي 

طفل ښــځې نيش کوالی په اضافه کارۍ کې 

شامل يش.

)۴( د کارکوونکو د اضافه کارۍ رشايط او د 

ساعتونو حدود او د هغه د اجراء کولو څرنګوالی 

پــه ادارې کې د کار ځانګړتياوو ته په پام رسه د 

اړوند تقنيني سند مطابق تنظيميږي.

څلورم فصل

د اسرتاحت او رخصتيو حق

وقفه او له مزد رسه رخصتي

نهه دېرشمه ماده:

کارکوونکي په الندې ډول د وقفې او له مزد 

رسه د رخصتيو مستحق دي:

۱- د ملانځه د اداء کولو او د ډوډۍ د خوړلو 

لپاره وقفه.

۲- عمومي رخصتۍ )ميل او مذهبي(.

۳- کلنۍ رخصتــي )تفريحــي، ناروغي او 

رضوري(.

د کار وقفه

څلوېښتمه ماده:

د ملانځه د اداء کولو او ډوډۍ خوړلو لپاره د 

کار وقفه يو ســاعت ده او د رسمي کار په وخت 

کې نه شامليږي او د ادارې د کار د داخيل نظم 

د اليحو مطابق تنظيميږي.

عمومی رخصتي

يوڅلوېښتمه ماده:

له مزد رسه عمومي رخصتۍ عبارت دي له:

۱- د اونۍ د پای ورځ )جمعه(.

۲- د کال لومړۍ ورځ )نوروز(.

۳- د زمري ۲۸مه ورځ )د هيواد د خپلواکۍ 

اسرتداد(.

۴- د غوايي ۸ ورځ د افغانســتان د اسالمي 

انقالب برياليتوب.

۵- د روژې مبارکې مياشتې لومړۍ ورځ.

۶- د کوچنــي اخــرت مبارکــې ورځــې )۳ 

ورځې(.

۷- د عرفې او لــوی اخرت مبارکې ورځې )۴ 

ورځې(.

۸- د ربيع االول دولسمه ورځ د اسالم د سرت 

پيغمرب )ص( مولود.

۹- د محرم الحرام لسمه ورځ )د عاشورا ورځ(.

۱۰- د ســلواغې )۲۶( )له افغانستان څخه 

د پخواين شــوروي سوسيالستي جمهوريتونو د 

اتحاد د ماتې او وتلو ورځ(

۱۱- نــورې هغــه ورځې چې د افغانســتان 

د اســالمي جمهوريت د دولــت د تجويز پر بناء 

عمومي رخصتي تصويب او اعالن يش.

کلنۍ رخصتۍ

دوه څلوېښتمه ماده:

کلنۍ رخصتي )تفريحي، ناروغي او رضوري 

په عمومي رخصتيو کې شاملې نه دي، د اړتيا او 

د کارکوونکي د غوښتنې يا خربتيا په اساس د 

ادارې يا کارفرما لخوا د اجراء وړ دي.(

د کار واريز جدول

درې څلوېښتمه ماده:

)۱( اداره مکلفــه ده د کارکوونکو تفريحي 
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رخصتــي د واريز جدول مطابق تنظيم او اجراء 

کړي.

کــه چېــرې اداره د کارکوونکــي په کلنۍ 

تفريحي رخصتۍ د ادارې د فعاليتونو د خصلت 

يا زياتــوايل په بناء موافقه و نکړي، اداره مکلفه 

ده د تفريحي رخصتۍ د ورځو مزد او نور حقوق 

او امتيازونه د اصيل مزد رسبېره کارکوونکي ته 

ورکړي.

)۲( کــه چېرې کارکوونکی مــړ يش، اداره 

مکلفــه ده د دې مــادې په )۱( فقــره کې درج 

شوی مزد او نور حقوق او امتيازونه د هغه ورثې 

ته ورکړي.

)۳( د کارکوونکــي د تفريحــي رخصتۍ د 

مزد او نورو حقوقو او امتيازونو ورکړه د زمان تابع 

نه ده، د کارکوونکــي او ادارې د توافق په اثر د 

اجراء وړ ده.

په عمومي رخصتيو کې کار

څلور څلوېښتمه ماده:

)۱( پــه عمومي رخصتيو کــې د کار تررسه 

کــول، د کارکوونکي او اړونــدې ادارې د توافق 

وروسته په الندې مواردو کې جواز لري:

۱- په دامياً فعالــې ادارې کې د کار تررسه 

کول چې وقفــه په هغې کې د کار د وروســته 

پاتې کېدو او په عامه خدمتونو کې د ســتونزې 

د پيدا کېدو سبب ګرځي.

۲- په عامه خدمتونو پورې د اړوند کار تررسه 

کول.

۳- د بيړين ځنډ نه منونکي ترمياميت کار، 

د محمولې د بارونې او تشولو او د ناڅاپي پېښو 

د مخنيوي اړوند کارونو تررسه کول.

۴- د اړوند مسئول په تشخيص رسه د ادارې 

د اړتياو وړ نورو مربمو کارونو تررسه کول.

)۲( د دې مادې د )۱( فقرې په درج شــویو 

احوالو کــې د کار د تررسه کولو په صورت کې، 

اداره مکلفه ده په دغه قانون کې د اټکل شوې 

اضافه کارۍ رسبېره، د عادي ساعتونو د کار د 

مزد په ســلو کې پنځوس هم په امتيازي توګه 

کارکوونکي ته ورکړي.

په دامياً فعالې ادارې کې کار

پينځه څلوېښتمه ماده:

)۱( پــه دامياً فعالــې دارې کې د عمومي 

رخصتۍ ورځې د کار د وار په اســاس د ادارې 

د مسئول په واسطه د اونۍ په عادي ورځو کې 

تنظيمېدای يش.

)۲( پــه هغــې ادارې کــې چــې عمومي 

رخصتي د عامه خدمتونو د تامينولو په نســبت 

اجــراء نــيش، اداره مکلفه ده نــورې رخصتۍ 

د اونــۍ په نورو ورځو کې تنظيــم يا د هامغې 

ورځــې د مزد او نورو حقوقو او امتيازونو معادل، 

کارکوونکي ته ورکړي.

د تفريحي رخصتۍ د استفادې ډول

شپږڅلوېښتمه ماده:

)۱( کارکوونکــي په کال کــې د مزد رسه د 

شلو ورځو تفريحي رخصتي مستحق دي.

)۲( د کارکوونکو تفريحي رخصتي په الندې 

مواردو کې له شلو ورځو څخه زياتيدای يش:

۱- له اتلســو کلونو څخه د کم سن لرونکو 

کارکوونکو ته، )۲۵( ورځې.

۲- د تــر ځمکې النــدې، او درندو يا روغتيا 

ته د مرو کارونو کارکوونکو ته، )۳۰( ورځې.

د استادانو او ښوونکو رخصتي

اووه څلوېښتمه ماده:

)۱( د تحصيــيل او تعليمي موسســو هغه 

استادان او ښوونکي چې د تعليمي او تحصييل 

رخصتيو څخه ګټــه اخيل د تفريحي رخصتۍ 

مستحق نه دي.

)۲( پــه هغه صورت کې چې د وړکتونونو او 

روزنتونونو ښــوونکي او مربيــان د دې مادې په 

)۱( فقره کې د درج شوې رخصتۍ مستحق نه 

وي، د دغه قانون د شپږڅلېښتمې مادې د )۱( 

فقرې په حکم کې شامل دي.

د تفريحي رخصتۍ د استفادې ډول

اته څلوېښتمه ماده:

)۱( د کارکوونکي تفريحي رخصتي په پرله 

پسې ډول د )۲۰( ورځو مودې لپاره د اجراء وړ 

ده او د ادارې د مربمــې اړتيــا په صورت کې د 

کارکوونکي په موافقې راتلونکي کال ته لېږدول 

کيږي.

)۲( کارکوونکي د کلنۍ تفريحي رخصتۍ 

څخه د واريز جدول پر اساس چې د کارکوونکي 

پــه موافقــې د ادارې له خــوا تنظيميږي، ګټه 

اخيل.

تفريحــي  کلنــۍ  د  کارکوونکــي  د   )۳(

رخصتــۍ د ادارې د مربمې اړتيا په صورت کې 

د هرو شپږو مياشــتو په ترڅ کې د )۱۰( ورځو 

مودې لپاره د اجراء وړ ده.

د نوي شامل شوي کارکوونکي تفريحي 

رخصتي

نهه څلوېښتمه ماده:

)۱( نوي شامل شــوي کارکوونکي د خپل 

کار په ړومبنــي کال کې هغه وخت د تفريحي 

رخصتۍ څخه ګټه اخستالی يش چې په اداې 

کې يې )۱۱( مياشتې کار کړی وي.

)۲( موســمي کارکوونکــي چې د قــرارداد 

مــوده يې له )۳( مياشــتو څخه لږه نــه وي، د 

خدمت د مودې متناســب د دغه قانون د شپږ 

څلوېښتمې مادې په )۱( فقره کې له درج شوې 

تفريحي رخصتۍ څخه ګټه اخستالی يش.

د تفريحي رخصتي په مهال کې مزد او 

حقوق 

پنځوسمه ماده:

)۱( اداره مکلفــه ده د تفريحي رخصتۍ په 

وخــت کې د کارکوونکي مــزد او نور حقوق، په 

پيشکي ډول ورکړي.

)۲( کــه چېــرې کارکوونکي لــه تفريحي 

رخصتۍ څخه ګټه نه وي اخستې او له اړوندې 

ادارې څخه مستعفي يا منفصل او يا بلې ادارې 

ته تبديل او يا متقاعد يش، په هامغه کال کې 

د خدمت د مودې متناسب د له ګټه نه اخستل 

شــوې رخصتۍ څخه، پر اصــيل مزد رسبېره د 

رخصتۍ د ورځو د مزد مستحق دی.

رضوري رخصتي

يو پنځوسمه ماده: 

)۱( کارکوونکــی په هــر کال کې له مزد او 

نورو حقوقو او امتیازاتو رسه د لس ورځو رضوري 

رخصتۍ مستحق دی.

)۲( رضوري رخصتي د خربتيا په لېږلو رسه 

د )۴( ورځــو لپاره د اجراء وړ ده او له هغه څخه 

زيات د کارکوونکي د غوښــتنليک او د ادارې د 

موافقې په اساس د اجراء وړ ده.

)۳( د ازدواج د پالر، مور، ورور، خور، )مېړه يا 

ښځې همرس، اوالد، خرس، خواښې، کاکا، ماما، 

خاله، عمه )تــرور( د مړينې او د طفل د والدت 

په حاالتو کې د کارکوونکي رضوري رخصتۍ د 

)۱۰( ورځو لپاره د خربتيا په اســاس په يوځيل 

توګه اجراء کيدالی يش.

د ناروغۍ رخصتي

دوه پنځوسمه ماده:

)۱( کارکوونکــی په کار کې لــه مزد او نورو 

حقوقــو او امتيازونــو رسه د )۲۰( ورځو ناروغي 

رخصتۍ ستحق دی.

)۲( د کارکوونکــي لــه مــزد رسه د ناروغۍ 

رخصتــي تر )۵( ورځو پورې د ليکلې خربتيا پر 

اساس د اجراء وړ ده.

)۳( کــه چېــرې د کارکوونکــي ناروغي له 

)۵( پرله پســې ورځو څخه زياته دوام و مومي، 

د روغتيايي موسســې د طبيب د تصديق او په 

هغه ځای کې چې طبيب موجود نه وي، د کيل 

د شوری د تصديق په وړاندې کولو رسه د اعتبار 

وړ ده.

په هغــه صورت کــې چــې کارکوونکي په 

روغتيايــي بيمې کــې شــامل وي، د بيمې د 

طبيب تصديق د اعتبار وړ دی.

)۴( د دې مــادې په )۱( فقــره کې له درج 

شوې مودې څخه اضافه د کارکوونکي ناروغي، 

د هغــه د نــورو قانــوين رخصتيو پــه عوض د 

محاسبې وړ ده.
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د ناروغۍ اضافه رخصتي

دري پنځوسمه ماده:

)۱( که چېرې د کارکوونکي ناروغي د دغه 

قانون په دوه پنځوسمه ماده کې له درج شوې 

مودې څخه اضافه دوام و مومي، د دولتي يا غري 

دولتي روغتيايي مرکزونــو د تصديق له مخې، 

لــه مزد رسه د ناروغــۍ اضافه رخصتي هغه ته 

ورکول کېدالی يش.

)۲( د دې مــادې پــه )۱( فقــره کــې درج 

شــوي، له مزد رسه د ناروغۍ د اضافه رخصتۍ 

د ورکــړې رشايط او څرنګوالی، د اړوند تقنيني 

سند په واسه تنظيميږي.

والدي رخصتي

څلور پنځوسممه ماده:

)۱( ښځينه کارکوونکي له مزد رسه د )۹۰( 

ورځو والدي رخصتۍ مستحقه ده چې يو ثلث 

يې لــه والدت څخه مخکــې او دوه ثلثه يې له 

والدت څخه وروسته د اجراء وړ ده.

د غري طبيعي يا غربګونکي يا له هغه څه د 

زيــات والدت په صورت کې ، )۱۵( ورځې زياته 

موده رخصتي هغې ته ورکول کيږي.

)۲( د دې مادې په )۱( فقره کې درج شوی 

مزد او حقوق د روغتون د تصديق په اساس اجرا 

کيږي.

)۳( ښــځينه کارکوونکې مکلفــه ده د دې 

مادې په )۱( فقره کې درج شــوې رخصتي په 

پــای ته رســېدو رسه، د )۵( ورځــو په ترڅ کې 

ادارې تــه مراجعه وکــړي، پرته له هغه د دندې 

پرېښــودونکی پېژندل کيږي او د دې مادې په 

)۲( فقره کــې له درج شــوي امتياز څخه ګټه 

اخستالی نه يش.

د حج د فريضې رخصتي

پينځه پنځوسمه ماده:

)۱( کارکوونکی د حج د فريضې د اداء کولو 

پا د متربکه اماکنــو د زيارت لپاره د کار په ټوله 

دوره کې يواځې يو ځل له مزد رسه د )۴۵( ورځو 

مودې د رخصتۍ مستحق دی.

)۲( د دې مــادې په )۱( فقــره کې درج له 

)۴۵( ورځــو څخه د اضافــه رخصتۍ ورځې د 

کارکوونکي په تفريحي يا رضوري رخصتۍ کې 

محاسبه کېدالی يش.

)۳( د حج او اوقافو د ادارې تصديق، د دې 

مادې په )۱ او ۲( فقره کې د درج شويو ورځو د 

حقوقو په اجراء کولو کې حتمي دی.

د نوي مقرر شوي کارکوونکي رخصتي

شپږ پنځوسمه ماده:

د نــوي مقرر شــوي کارکوونکــي کلنۍ، د 

ناروغــۍ او رضوري رخصتي، د خدمت د ورځو 

متناسب په الندې ډول د اجراء وړ ده:

۱- کــه چېرې کارکوونکی د کال په لومړۍ 

نياميــي کې اســتخدام شــوی وي، لــه کلنيو 

رخصتيو څخه په بشپړه توګه ګټه اخستلی يش.

۲- که چېــرې کارکوونکی د کال په دوميه 

نياميــي کــې اســتخدام شــوی وي، د کلنيو 

رخصتيو له نياميي څخه ګټه اخستلی يش.

له مزد رسه د رخصتۍ محاسبه

اووه پنځوسمه ماده:

د کارکوونکي له مزد رسه رخصتۍ د هغه د 

ترفيع او تقاعد په قدم کې د محاسبې وړ دي.

پــه غــري دولتــي ادارو کې له مــزد رسه 

رخصتي

اته پنځوسمه ماده:

پــه غــري دولتــي ادارو، خصــويص او ګډو 

تشبثونو، په افغانســتان کې مېشت په بهرنيو 

سازمانونو او موسسو کې د دغه قانون په څلورم 

فصل کې د درج شويو رخصتيو رشايط، حاالت 

او د اجــراء کولــو ډول، د کارکوونکي او اړوندې 

ادارې د توافــق تابــع دي چې په قــرارداد کې 

ترصيح کيږي.

پينځم فصل

مزد

د مزد ورکړه

نهه پنځوسمه ماده:

)۱( مزد د کار د کميت او کيفيت، بســت، 

رتبــې، درجې يــا حرفــې، د کار د زده کړې او 

عميل دورې او د کار په اړوند تقنيني ســندونو 

کې د درج شويو نورو رشايطو له په پام کې نيولو 

رسه سنجش او کارکوونکي ته ورکول کيږي.

)۲( هغه کارکوونکي  چې اصيل رتبه يا درجه 

يې کښــته خو د وړتيا، لياقــت او کاري اهليت 

پر اســاس په لوړو بســتونو کې استخداميږي، 

د هغوی مزد او نور حقوق له بســت څه ورکول 

کيږي.

)۳( هغــه کار کوونکي چې اصــيل رتبه يا 

درجه يې لوړه او د کوم ملحوظ پر بناء په کښته 

بســت کې مقرريږي، د هغه مزد او نور حقوق د 

اصيل رتبې يا درجې څخه د اجراء وړ ده.

)۴( د مزد په ورکړه کې توپري جواز نه لري.

)۵( د مــزد اقل حد له هغــې اندازې څخه 

چې دولت يې ټاکي، کمېدالی يش.

د تعلیم او تحصيل پويل امتياز

شپېتمه ماده:

د بشپړ تعليمي او تحصييل سند او علمي 

کادر پويل امتياز د مزد جزء ګڼل کيږی.

ماکول

یوشپېتمه ماده:

کار کوونکي د ورځې يا شپې د ټاکل شويو 

ساعتونو د کارونو په مقابل کې د ورځې به نرخ 

د ماکول مستحق دی چې په مياشتني ډول د 

اجراء وړ دی، خــو دا چې په قرارداد کې به بل 

ډول ترصيح شوي وي.

د مزد تثبيت

)۱( د کارکوونکــو د برخو د مــزد د ورکړې 

اندازه او رشايط د دغه قانون په نهه پنځوســمه 

ماده کې د درج شــويو حکمونــو له په پام کې 

نيولو رسه په الندې ډول تثبيتيږي:

۱- د دولتي او د هغه شــمېر ګډو موسســو 

کارکوونکو لپاره چــې د دولت د پانګې ونډه په 

ســلو کې له )۵۰( څخه زياتــه وي، د ماليې او 

کار او ټ،لنيزو چارو او شــهيدانو او معلولینو د 

وزارتونو او د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو 

د خپلواک کميسيون له خوا.

۲- د ټولنيزو سازمانونو د کارکوونکو لپاره د 

اړوند سازمان د اساسنامې مطابق.

۳- د غــري دولتي ادارو، خصــويص او ګډو 

تشــبثونو او په افغانستان کې مېشت د بهرنيو 

سازمانونو او موسسو کارکوونکو لپاره د اړخونو په 

موافقې رسه.

)۲( د دې مــادې د )۱( فقــرې به )۲ او ۳( 

اجزاوو کې د درج شويو کارکوونکو د مزد اندازه، 

د هرې درجې په تفکيک رسه، د مزد له اقل حد 

څخــه چې د دولت لخوا دولتــي کارکوونکو ته 

ټاکل کيږي، کمېدالی نه يش.

د مزد اجراء

درې شپېتمه ماده:

کارکوونکي له احوالو رسه ســم د قرارداد د 

عقد يا د تقــرر د منظورۍ له نېټې څخه د مزد 

مســتحق دي، خــو دا چې په اړونــدو تقنيني 

سندونو کې بل ډول اټل شوي وي.

د مزد د ورکړې وخت )زمان(

څلورشپېتمه ماده:

)۱( د کارکوونکــي مــزد د کار د وخــت له 

مخې، مياشــتني، پينځه لــس ورځني يا اونيز 

)ګاه مــزد( او يا د تررسه شــوي کار يا د توليد د 

محصول )کارمزد( له مخې ورکول کيږي.

)۲( د اونــۍ د پای د رخصتۍ ورځې مزد او 

حقــوق د کار د عادي ورځو معــادل د اجراء وړ 

دی.

تشويقي )د هڅونې( مزد

پينځه شپېتمه ماده:

)۱( د کارکوونکــو د مادي هڅونې، د کار د 

الســته راوړنو )بازدهي( د لوړولو او د محصوالتو 

د کيفيت د ښــه کولــو په منظــور د رشايطو د 

غوښتنې له مخې اداره کوالی يش د کارکوونکو 

مزد د تشــويقي او تشويقي کار مزد په سيستم 

تنظيم او ورکړي.
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)۲( د تشــويقي مــزد او د کار مزد منونوي 

اليحــې او قواعد د کار او ټولنيزو، شــهيدانو او 

معلولينو چــارو وزارت له خــوا د کارفرمايانو په 

مرسته او د ماليې وزارت په موافقې ترتيبيږي.

په مزد کې د ضاميو د زواتونې حاالت

شپږشپېتمه ماده:

)۱( ضاميــم به الندې حاالتو کې په اصيل 

مزد کې زياتيږي:

۱- په طبيعي، اقليمي او ســختو اقتصادي 

او ټولنيزو نامساعدو رشايطو رسه په سيمو کې 

کار.

۲- تر ځمکــې الندې، د درنــدو رشايطو او 

روغتيا ته په مرو ساحاتو کې کار.

۳- د فني او تخنیکي مهارتونو په امتياز رسه 

کار.

۴- نــور هغه حالتونه چې به اړوندو تقنیني 

سندونو کې اټکل کیږي.

)۲( د دې مادې په )۱( فقره کې درج د مزد 

د ضامميو رشايط، حــدود او معيار )نورم( او په 

اضافه کارۍ او د تقاعد په حقوقو کې د ضامميو 

د ګــډون څرنګوالی، د اړوند تقنيني ســند په 

واسطه تنظيميږي.

د اضافه کارۍ مزد

اووه شپېتمه ماده:

د اضافه کارۍ د يوه ســاعت مــزد د کار د 

عادي ساعتونو په نســبت په سلو کې )۲۵( او 

د رخصتۍ په ورځو کې په سلو کې )۵۰( زيات 

ورکول کیږي.

په څو ماشينونو باندې د کار مزد

اته شپېتمه ماده:

)۱( هغه کارکوونکي چې به عني اداره کې 

په څ ماشــينونو يا په څو حرفو کې کار کوي، د 

زيات مزد مستحق دي.

)۲( د دې مــادې په )۱( فقــره کې د درج 

شــوي کارکوونکي د مــزد د ورکــړې رشايط او 

څرنګوالــی د اړونــد تقنيني ســند په واســطه 

تنظيميږي.

د کار جربانول

نهه شپېتمه ماده:

د عمومــي رخصتۍ د ورځــې د کار مزد په 

هغه صورت کــې چې د کارکوونکي په موافقې 

رسه د دوه اونيــو به ترڅ کې د رخصتي د ورځې 

په ټول جربان نيش، دوه برابره ده.

د کار رشايط او وختونه

اوياميه ماده:

د ورځني مزد او نابشپړې ورځې، نابشپړې 

اونــۍ، د کار د حاصــل يا د تررسه شــوي کار 

)باملقطع( کارکوونکو د کار رشايط او وختونه، د 

اړوند تقنيني سند په واسطه تنظيميږي.

د کار د ودرېــدو )توقف( په حاالتو کې د 

مزد ورکړه

يو اويایمه ماده:

)۱( کــه چېرې د ناڅاپي پېښــې په نتيجه 

کې يا د تخنيکي، توليدي، نامســاعدې جوي 

وضعې له مخې د توليد او کار په کار کې توقف 

رامنځته يش، د کارکوونکي مزد د موســمي او 

ورځني مزد د کارکوونکو په استثنی، په الندې 

ډول ورکول کیږي:

۱- تــر دوه مياشــتو پــورې د کار د ودرېدو 

)توقف( په صورت کې، سل په سلو کې.

۲- له دوه مياشــتو څخه تر څلورو مياشــتو 

پــورې د کار د ودرېدو )توقــف( په صورت کې، 

)۵۰( په سلو کې.

۳- د څلورو مياشتو له تېرېدو وروسته، اداره 

کــوالی يش، کارکوونکــی عــني ادارې يا بلې 

ادارې تــه تبديل کړي او د تبديلۍ د ناشــوين 

توب په صــورت کــې، د کار او ټولنيــزو چارو، 

شهيدانو او معلولينو وزارت او يا په واليتونو کې د 

هغوی منايندګيو ته ور وپيژين.

)۲( که چېرې د کارکوونکي تبدييل، د دې 

مــادې د )۱( فقــرې د )۳( جزء مطابق د کار د 

ودرېدو )توقف( په نســبت صــورت و مومي، د 

کارکووين مزد د کار له ودرېدو )توقف( مخکې 

د مياشتني مزد له )۷۵( په سلو کې کمېدالی 

نيش.

د افالس په صــورت کې چې د محکمې د 

تائيد وړ ګرځېدلی وي، د دې مادې په )۱( فقره 

کې درج شوی حکم د تطبيق وړ نه دی.

که چېرې اداره بيا فعاله يش، د دې مادې 

په )۱( فقرې کې درج شوي حقوق، کارکوونکي 

ته د ورکړې وړ دي.

له معاش رسه د انتظار حالت 

دوه اوياميه ماده:

)۱( د تشــکياليت تنقيــص، د کارکوونکــو 

د شــمېر د کمولو او يــا د کار د اوږده توقف په 

صورت کې، کارکوونکی له معاش رسه د انتظار 

په حالت کې قرار نييس.

)۲( له معــاش رسه د انتظار په حالت کې، 

مامور له احوالو رسهســم له )۶( مياشتو څخه 

تر يوه کال پورې د خدمت د دورو متناســب او 

قراردادي کارکوونکي له درې مياشــتو څخه تر 

شپږو مياشتو پورې د خدمت د دورو متناسب له 

اجزاوو رسه د اصيل مزد مستحق دي.

)۳( د دې مــادې پــه )۲( فقرې کې د درج 

شوي ميعاد په پای کې، کارکوونکی له معاش 

پرتــه د انتظار په حالت کې قرار نييس او د کار 

او ټولنيزو چارو، شــهيدانو او معلولينو وزارت ته 

ور پېژندل کيږي.

)۴( له معاش رسه او له معاش پرته د انتظار 

رشايط او حاالت د اړوند تقنيني سند په واسطه 

تنظيميږي.

د کارکوونکي د مزد ورکړه

درې اوياميه ماده:

لخــوا  ادارې  د  مــزد  کارکوونکــي  د   )۱(

کارکوونکي يا هغه شخص ته چې کار کوونکی 

يې به ليکيل ډول معريف کوي، ورکول کيږي.

)۲( مــزد د مياشــتې پــه اوږدو کې ورکول 

کيږي. د هغه په ورکړه کې ځنډ د کارکوونکي د 

موافقې پرته صورت نيش موندالی.

د کرساتو وضع کول

څولو اويایمه ماده:

)۱( د کارکوونکي له مزد څخه کرسات جواز 

نه لري خو د قانون په حکم.

)۲( د زيان د جربان په ګډون د کارکوونکي 

د مياشــتني مزد څخه کرسات له پهســلو کې 

)۲۰( څخــه زيات وضع کېــدالی نيش خو دا 

چې په قانون کې په بل ډول ترصيح شوي وي.

کرايه او سفريه

پينځه اوياميه ماده:

)۱( کارکوونکي، په رسمي کورنيو او بهرنيو 

ســفرونو، خدمتــي، تبديــيل، بل ځــای ته په 

احضار يا لېږلو کې د جيب خرڅ او د اوسېدنې 

د مخارجو په ګډون د کرايې او سفريې مستحق 

دي.

)۲( د دې مــادې په )۱( فقــره کې د درج 

شــويو حاالتو د اجراء رشايط او کړنالره د اړوند 

تقنيني سند په واسطه تنظيميږي.

شپږم فصل

د کارکوونکو مســلکي، فنــي او حرفوي 

زده کړې او د مهارتونو پراختيا

په خدمت کې د ننه زده کړه

شپږاوياميه ماده:

)۱( اداره د کارکوونکــو پــه ځانګــړې توګه 

د تنکيو ځوانانو د مســلکي ســويې د لوړولو او 

د تجربو، حرفوي او مســلکي مهارت د ترالســه 

کولــو په منظور په خدمت کې د دننه زده کړې 

پروګرامونــه په انفرادي او ډلــه ييز ډول، په لنډ 

مهاله کورسونو او د زده کړې په نورو ډولونو رسه 

برابروي.

)۲( د کار او ټولنيــزو چــارو، شــهيدانو او 

معلولينــو وزارت مکلــف دی د اړونــدو ادارو په 

مرسته په مرکز او واليتونو کې د مختلفو فني او 

حرفوي مرکزونو د جوړولــو او پراختيا لپاره الزم 

اقدام وکړي.

)۳( د کار او ټولنيــزو چــارو، شــهيدانو او 

معلولينو وزات د زده کړو مرکزونه الندې برخې 
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په بر کې نييس:

۱- د کارکوونکو د فني او حرفوي مهارتونو د 

سطحې د لوړولو مرکزونه.

۲- د فني او حرفوي اســتاذانو او مربيانو د 

زده کړې مرکزونه.

۳- د تعليم له پروســې څخه د پاته شويو او 

کار ته د اړو تنکيو ځوانانو او ځوانانو د زده کړې 

مرکزونه.

۴- د قسمي معلولینو د بيا ځواک موندنې 

مرکزونه.

د زده کړې حاالت

اووه اوياميه ماده:

)۱( په هغو حاالتو کې چــې اداره د اړوندو 

کارکوونکو د زده کړې رضورت احســاس کړي، 

مکلفــه ده د هغه لګښــتونه زده کړه ورکوونکي 

ادارې يا مرکز ته ورکړي.

)۲( د کار او ټولنيــزو چــارو، شــهيدانو او 

معلولينــو وزارت او په خدمت کــې د دننه زده 

کړې د مرکزونو لرونکې ادارې به مرکز، واليتونو 

او محالتــو کــې به خپلــو اړوندو زده کــړه ييزو 

مرکزونو کــې په خدمت کې د دننــه زده کړې 

زمينه برابروي.

د کار د زده کړې موده

اته اوياميه ماده:

)۱( د کار د زده کــړې مــوده زیات نه زیات 

)اکرث حد( له دوه کالونو څخه زياتېدالی نيش.

)۲( د کار د زده کوونکــي د کار د زده کولو 

موده او د نظري او عميل زده کړې ســاعتونه د 

کار ځای په دننه يا بهر کې د حرفې او شغل د 

ډول له مخــې د اړوندو ادارو او د کار او ټولنيزو 

چارو، شــهيدانو او معلولینو وزارت په واســطه 

تثبيت او ټاکل کيږي.

)۳( هغه نوی د کار زده کوونکی چې د زده 

کړې ټاکل شــوې موده يې په ټاکلې حرفې او 

شغل کې تېره کړې او د خپلواک کارکولو وړتيا 

ترالسه کړي، د ماهر کارګر په توګه منل کيږي.

د زده کړې د مودې مزد

نهه اوياميه ماده:

)۱( د کار د وخت په حدودو کې د خدمت د 

ننه نظري او عميل زده کړې  د کار د ساعتونو د 

عني مزد او نورو امتيازونو په ورکولو رسه صورت 

مومي.

)۲( د د کارکوونکــو د خدمت د ننه زده کړو 

او د مهارتونــو د پراختيا او د مســلکي پوهې د 

ســطحې د لوړولو د اجراء څرنګوالــی، د اړوند 

تقنيني سند په واسطه تنظيميږي.

)۳( ادارې مکلفــې دي د دې مادې په )۲( 

فقرې کې د درج شوي سند د حکمونو مطابق 

د خپل کار د ځانګړتياوو له په پام کې نيولو رسه 

جال کړنالرې طرح او تنظیم کړي.

د تحصيل او زده کړې رشايط

اتياميه ماده:

)۱( اداره، ممتاز کارکوونکي د لوړ تحصيل، 

تعليــم او زده کړې په غرض په هيواد کې د ننه 

او بهر د لوړو زده کړو موسسو، مسلکي متوسطو 

او د فني او حرفوي زده کړو مرکزونو ته ورپيژين.

)۲( د دې مادې په )۱( فقره کې درج شوي 

کارکوونکــي د تحصيل يا تعليم به بهري کې له 

اړونــدې ادارې څخــه د اصيل بســت، رتبې يا 

درجې د مزد او حقوقو مستحق دی. 

)۳( د لوړو زده کړو په موسســو، مسلکي او 

تخنيکي او حرفوي او د زده کړو په نورو مرکزونو 

کې د کارکوونکي د تحصيل، تعليم او زده کړې 

بشــپړه دوره په هغه صورت کې د هغو د کار په 

دورې کې محاسبه کېدالی يش چې د فراغت 

بريالی سند ترالسه کړي.

)۴( هغه کارکوونکي چــې د ادارې د الرې 

د لوړ تحصيل يا د مهارتونو د پراختيا د ترالســه 

کولو لپاره پېژندل کيږي، مکلف دی له فراغت 

وروســته په معريف کوونکــې ادارې کې د زده 

کړې يا تحصيل د دورې معادل يا د عقد شوي 

قــرارداد مطابق خپل کار تــه ادامه ورکړي. که 

چېرې د دې مادې په )۱( فقره کې درج شــوی 

کارکوونکــی د تحصيل يا زده کــړې له پای ته 

رســېدو وروســته په اړونده اداره کې د دندې او 

کار له اشغالولو څخه ډډه وکړي، اړوندې ادارې 

ته د زده کړې د دورې د مصارفو په ورکولو مکلف 

دی.

په صنعتي موسســو کــې د زده کړې د 

مرکزونو ايجادول

يو اتياميه ماده:

)۱( صنعتــي، توليدي او خدمــايت ادارې 

او مرکزونه کــوالی يش کارکوونکو ته د زده کړه 

ييــزو اســانتياوو د برابرولــو په منظــور د کار او 

ټ،لنيــزو چارو، شــهيدانو او معلولينو وزات له 

موافقې وروسته د اړوندو زده کړه ييزو مرکزونو په 

ايجادولو او تجهيزولو اقدام وکړي.

)۲( د مامثلو زده کړو لرونکې ادارې کوالی 

يش د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولینو 

وزارت رسه په تفاهم کې د کارکوونکو د مهارتونو 

د سطحې د پراختيا يا د فني او حرفوي زده کړو 

د لوړولو لپاره ګډ زده کړه ييز مرکزوه جوړ کړي.

د زده کړه ييزو مرکزونو تقنيني سند

دوه اتياميه ماده:

د فنــي او حرفــوي زده کــړو د مرکزونو او د 

دولتي او غري دولتي د زده کړو د مرکزونو رشايط 

او کړنــالره او د غري دولتــي زده کړو په مرکزونو 

بانــدې د کار او ټولنيزو، شــهيدانو او معلولینو 

چارو وزارت د نظارت ډول د اړوند تقنيني سند 

په واسطه تنظيميږي.

د کار د زده کوونکي ځانګړتيا )مشخصه(

درې اتياميه ماده:

)۱( الندې اشخاص د کار زده کوونکي دي:

۱- هغه شخص چې د حرفې د زده کړې يا 

مهارت د لوړولو پــه غرض د ټاکلې مودې لپاره 

په دولتي يا غريدولتي زده کړه ييزو مرکزونو کې 

زده کړه کوي.

۲- هغه کارکوونکي چې د کار د زده کولو د 

قرارداد پر اساس د ځانګړې حرفې د د زده کولو 

په منظو په دنده کې زده کړه کوي.

۳- هغه کارکوونکي چې د ادارې د غوښتنې 

پــر اســاس د زده کــړې مرکزونو تــه ورپېژندل 

کيږي.

)۲( د دې مــادې پــه )۱( فقرې کې د درج 

شــويو کار زده کوونکــو د زده کــړې د قــرارداد 

رشايطو منونــه د کار او ټ،لنيزو، شــهيدانو او 

معلولينو چارو وزارت له خوا برابريږي.

د ماهــرو او مســلکي کارګرانــو تقنيني 

سند

څلور اتياميه ماده:

د ماهــرو کارګرانو حقــوق او وجيبې چې د 

فني او حرفوي زده کړو له مرکزونو او مســلکي 

او تخنيکــي حرفوي مکتبونو څخه فارغيږي، د 

اړوند تقنيني سند مطابق تنظيميږي.

د زده کړو د مرکزونو د فارغانو پېژندنه

پينځه اتياميه ماده:

دولتي او غري دولتي زده کړو مرکزونه، اړوند 

فارغان د کارموندنې لپــاره د مرکز او واليتونو د 

کارموندنې مرکزونو، ته ورپيژين.

د زده کړو د مرکزونو عميل کار

شپږاتياميه ماده:

)۱( صنعتي، توليد او زده کړه ييزې موسسې 

موظفــې دي، د مســلکي او تخنيکي حرفوي 

مکتبونو، د فني او حرفوي زده کړو د مرکزونو زده 

کوونکو او د لوړو زده کړو د موسسو محصلينو ته 

د عميل کار )ستاژ( زمينه برابره کړي.

)۲( د دې مــادې په )۱( فقــره کې د درج 

شــويو زده کوونکــو او محصلينــو د مميل کار 

برنامې د اړوندې ادارې له خوا تنظيميږي.

اووم فصل

د کار الرښودي معيارونه او قواعد

د کار معيارونه او قواعد

اووه اتياميه ماده:

)۱( د کار الرښــودي معيارونــه او قواعد د 

اړونــدو ادارو په مرســته د کار او ټولنيزو چارو، 

شــهيدانو او معلولينو د وزارت له خــوا طرح او 
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تنظيميږي.

)۲( د ادارو مســئولین د اړونــدې ادارې د 

کارکوونکو د برخو لپاره د کار معيارونه او قواعد 

د کار او ټولنيــزو چارو شــهيدانو او معلولینو د 

وزارت د منونوي او الرښــودو معيارونو او قواعدو 

او نړيوالو منل شــويو معيارونو مطابق تثبيت او 

تعميموي.

)۳( د کار او ټولنيــزو چــارو، شــهيدانو او 

معلولينو وزارت د اړوندو ادارو په مرسته، علمي 

او تخنيکــي الســته راوړنې د نړيوالــو معياري 

تګلوريــو څخه پــه ګټه اخســتنې رسه د کار د 

کيفتيت او د کارکوونکو د مهارتونو د ښــه کولو 

په موخه تر ارزونې الندې نييس او هغه هم فږي 

کوي.

)۴( د کار د الســته راوړنو )بازدهي( د ودې 

په منظور د توليدي مناسبې پالنونې لپاره د کار 

د مزد او مرصف ســنجونه، د دې مادې په )۱( 

فقرې کې د درج شــويو معيارونــو او قواعدو پر 

اساس صورت مومي.

)۵( د توليــد او خدمتونو د وړاندې کولو په 

مختلفــو ډګرونو کې د ورته کارونــو لپاره د کار 

واحد منونوي معيارونه او قواعد، نړيوالو معيارونو 

او د هيواد رشايطو ته په پام رسه ټاکل کيږي.

د کار د قواعدو د معيارونو ارزونه 

اته اتياميه ماده:

)۱( د کار پــه قواعــدو او معيارونــو باندې 

نوې کتنه او ارزونه د احوالو رسه ســم د اړوندې 

ادارې په واســطه د منونوي معيارونو او قواعدو 

مطابق چې د کار او ټولنيزو چارو، شــهيدانو او 

معلولینو وزارت په موافقه د ادارې له خوا طرح او 

تثبيتيږي، صورت مومي.

)۲( اداره مکلفه ده، کارکوونکي کم تر کمه 

)حــد اقل( دوه مياشــتې د مخــه د کار د نويو 

معيارونو او قواعدو له تطبيق څخه خرب کړي.

د کار د معيارونو له امله د راپيدا شــويو 

اختالفونو د لرې کولو مراجع

نهه اتياميه ماده:

په هغه صورت کې چې د کار د معيارونو او 

قواعــدو په تثبيتولو کې د ادارې او کارکوونکي 

تر منځ کــوم اختالف رامنځتــه يش، د الندې 

مراجعو له الرې حل او فصل کيږي:

۱- په وزارتونو، دولتي ادارو، به خصويص او 

ګډو تصديو او تشبثونو کې چې د دولت ونډه په 

هغه کې له )۵۰( په ســلو کې زیاته وي، د کار 

او ټولنيزو چارو، شــهيدانو او معلولینو وزارت په 

ګډون د واکمنو آمرينو په واسطه.

۲- پــه ټوليــزو او کوپراتيفي ســازمانونو او 

خصويص او ګډ ســکتور کې چې د دولت ونډه 

له )۵۰( په ســلو کې کمه وي، د کار او ټولنيزو 

چــارو او شــهيدانو او معلولینــو وزارت تــر نظر 

الندې.

اتم فصل

د کار انضباط

د کار د انضباط د تطبيقولو الرې چارې

نوي ميه ماده:

کارکوونکي په ادارې کې د کار د انضباط په 

رعايتولو مکلف دي.

پــه دارې کې د کار انضباط، له الندې الرو 

څخه تامينيږي:

۱- د کار پــر وړاندې د کارکوونکو د آګاهانه 

اړيکو او چلند رامنځته کول.

۲- د پوهــاوي او اقناع د کړنالرو رعايتول او 

رواجول.

۳- د صادقانه کار پــر وړاندې د کارکوونکو 

هڅول.

۴- د رسغړونې په صورت کې د تاديې مؤيدو 

تطبيقول.

د ادارې مکلفيت

يونوي ميه ماده:

اداره په الندې ډګرونو کې د کار په ساملې 

سازماندهۍ مکلفه ده:

۱- د کار د الســته راوړنــو د بازدهــۍ، او د 

کارکوونکو د معيشت د سطحې د لوړولو لپاره د 

مساعدو رشايطو رامنځته کول.

۲- د کار او توليد د انضباط په پام کې نيول.

۳- د کار د ساتنې او د کار د اميني تخنيک 

د قواعدو په بام کې نيول.

۴- د کارکوونکــو د غوښــتنو او اړتيــاوو په 

وړاندې مسئوالنه چلند کول.

۵- د کار پــه اړونــدو تقنينــي ســندونو د 

حکمونو به پام کې نيول.

د کارکوونکي مکلفيت

دوه نوي ميه ماده:

کارکوونکــي د الندې چارو په پام کې نيولو 

باندې مکلف دي:

۱- د دندو اليحه.

۲- رښتونی )صادقانه( او مثر بښونکی کار.

۳- د کار انضباط.

۴- د لوړپــوړو امرينــو د قانــوين امرونــو او 

هداياتو په وخت تطبيقول.

۵- د کار د السته راوړنو )بازدهي( د سطحې 

لوړول.

۶- د محصول د کيفيت ښه کول.

۷- توليدي او ټکنالوژي ضوابط.

۸- د کار د چاپېريــال د امينــي تخنيک او 

روغتيا ساتنې قواعد.

۹- د ادارې د منقولو او غري منقولو ملکيتونو 

او شــتمنيو ســاتنه او له هغو څخــه معقوله او 

اقتصادي ګټه اخستنه.

۱۰- د حرفوي مهارت د سطحې لوړتيا او د 

هغو معيارونو کارونه چې د مســئولو مراجعو په 

واسطه تثبيتيږي.

۱۱- د دندې او حرفې د ارسارو ساتنه.

۱۲- له نــورو کارکوونکــو او مراجعينو رسه 

چلند. 

۱۳- د کار او توليــد پــه ډګــر کــې د نورو 

کارکوونکو له مزاحمت څخه ډډه کول.

د دندې اليحې

درې نوييمه ماده:

)۱( په ادارې کې کار ته د ســازمان ورکولو 

څرنګوالی د دندو د اليحې ورکولو څرنګوالی د 

دندو د اليحې په واسطه چې د ادارې لخوا برابر 

او تصويبيږي، تنظيميږي.

)۲( د ګډو او خصويص تشــبثونو د ادارو د 

دندو اليحــو مطابق چې د کار او ټولنيزو چارو، 

شــهيدانو او معلولينــو وزارت او کارفرمايانو په 

واسطه ترتيب او تصويبيږي، تنظيميږي. 

)۳( اداره مکلفــه ده کارکوونکي د ادارې د 

دندو له اليحو رسه آشنا او د هغه رعايتول تامني 

کړي.

د کارکوونکي هڅول )تشويق(

څلور نوييمه ماده:

)۱( کارکوونکي د ډېر ښه کار د تررسه کولو، 

د کار د الســته راوړنــو )بازدهي( د ســطحې د 

لوړتيا، د توليداتو د کيفیت د ښــه کولو په اومو 

موادو کې د سپام، په اړوندو چارو کې د ابتکار 

او نوښــت او په تقنيني ســند کــې درج د نورو 

مواردو پر وړاندې، د احوالو رسه ســم په الندې 

ډول هڅول کيږي:

۱- د نغدې يا جنيس مکافاتو ورکول.

۲- د ستاينليک ورکول. 

۳- د تقدير نامې ورکول.

۴- د نښان، مډال يا لقب ورکول.

۵- په اړوندو تقنيني سندونو کې درج شوي 

نورې هڅونې.

)۲( د کارکوونکو د هڅونې رشايط او طرز د 

اړوند تقنيني سند مطابق تنظيميږي.

د کارکوونکي تاديب

پينځه نوييمه ماده:

کارکوونکــي د کار لــه انضبــاط څخــه د 

رسغړونو پر وړاندې له احوالو رسه سم په الندې 

ډول تاديبيږي:

۱- توصيه.

۲- اخطار.

۳- کرس معاش.

۴- تبدييل.
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۵- د کار د قرارداد فسخ کول.

د مويدو تطبيقول

شپږ نوييمه ماده:

د ادارې مسئول مکلف دی د تاديبي مويدو 

د تطبيقولو په وخت کې، د رسغړونې شدت او 

خفت، د رسغړونې احوال، د رسغړونې په وخت 

کــې د کارکوونکي وضــع، د کارکوونکي د کار 

سابقه او سلوک )چال چلند( په پام کې ونييس.

د رسغړونې توضيح

اووه نوييمه ماده:

)۱( د کارکوونکي پر ضد تاديبي مؤيدي د 

هغه د رسغړونې له توضيح کولو وروسته د قانون 

د حکمونو مطابق تطبيقيږي.

)۲( د کار لــه انضبــاط څخــه د رسغړونې 

په صــورت کــې يواځــې يــوه تاديبــي مؤيده 

تطبيقيدالی يش.

دغه مؤيده په ليــکيل ډول صادريږي او له 

ثبت وروســته رســاًم د رسغړوونکــي په خربتيا 

رسول کيږي.

کميسيون ته د کار کوونکي شکايت

اته نوييمه ماده:

که چېرې کارکوونکي تاديبي مؤيده ناسمه 

)غريموجه( وګڼي، د هغې د ناسموايل په هکله 

د داليلو يا شــواهدو په وړاندې کولو رسه کوالی 

يش د اړونــدې ادارې د کار د اختالفونو د حل 

کميسيون ته شکايت وکړي.

په هغه صــورت کې چې د اړونــدې ادارې 

د کار د اختالفونــو د حل کميســيون د هغه په 

لرې کولو اقــدام و نکــړي، کارکوونکی کوالی 

يش د داليلو او شــواهدو په وړاندې کولو رسه د 

اختالفونو د حل مرکزي کميســيون ته شکايت 

وکړي.

د اړخونو د نه توافق په صورت کې، موضوع 

اړوندې محکمې ته راجع کيږي.

د ســوانحو په دفرت کې د کارکوونکي د 

هڅونې )تشويق( او تاديب درجول

نهه نوييمه ماده:

په دغــه قانون کــې درج شــوې هڅونه او 

تاديب له توصيې پته د کارکوونکي د سوانحو په 

دفرت کې درجيږي.

د کارکوونکي غيابت

)۱( کــه چېرې د کارکوونکــي د غيابت له 

نېټې څخه د )۳( پرله پســې ورځو په ترڅ کې 

د موجه عذر پرته، خپل معذرت په ليکلې توګه 

ادارې ته خرب ور نکړي، ناســوب ګڼل کيږي او 

د ناسوبتيا د هرې ورځې پر وړاندې له اجزاو او 

ضميمو رسه يو ورځنی مزد يې کرس کيږي.

)۲( کــه چېــرې د دې مادې پــه )۱( فقره 

کې درج شــوي کارکوونکي اړوندې ادارې ته د 

)۲۰( ورځــو په اوږدو کې خپل معذرت وړاندې 

او د ادارې واکمن مقام قناعت وکړي چې د )۳( 

ورځو په ترڅ کــې د کارکوونکي نه خرب ورکول 

د داليلــو پر بناء ســم )مجه( دي، له ناســوبتيا 

څخه معاف او د غيابت ورځې د هغه په قانوين 

رخصتيو کې محاسبه کيږي. 

)۳( که چېرې د کارکوونکي ناسوبتيا ناسمه 

)غــري موجه( و ګڼــل يش او پرله پســې )۱۰( 

ورځې دوام وکړي د هغه په سجل )د ارزونې په 

پاڼې( کې درجيږي او د هغه د کار په دورې کې 

نه حسابيږي.

)۴( که چېرې کارکوونکي دندې ته حارض 

يش خــو په ليکيل ډول د خرب لــه ورکولو پرته 

هغه پريږدي او ســم )موجه( داليل هم وړاندې 

نکــړای يش يو ورځنی مــزد او ضاميم يې کرس 

کيږي، په هغه صورت کې چې د کال په اوږدو 

کې د هغه ناســوبتيا او د دندې پرېښــودل له 

شــلو ورځو څخه تجاوز وکړي، د غيابت ورځې 

د کارکوونکــي د ترفيع او تقاعــد په قدم کې د 

محاسبې وړ نه دي.

)۵( د دې مادې په )۳( فقره کې درج شوي 

حــاالت د کارکوونکــي د ترفيع د اجــراء کېدو 

خنډو )مانع( نه ګرځي.

)۶( د کارکوونکي د قانوين رخصتيو له پای 

ته رســېدو وروســته غيابت هم، د دې مادې په 

)۱( فقره کې د درج شوي حکم تابع دی.

د قرارداد د فسخ کېدو موارد

يو سلو يومه ماده:

د دغــه قانون د پينځه نوميې مادې په )۵( 

جزء کې درج د قرارداد فســخ کېدل يواځې په 

الندې مواردو کې صورت مومي:

۱- د مســو )موجه( داليلو پرته د )۲۰( پرله 

پسې ورځو غيابت په صورت کې.

۲- د کال پــه اوږدو کې لــه دوه ځلو څخه 

زیــات د دغه قانون د پينځــه نوييمې مادې په 

)۲، ۳ او ۴( اجــزاوو کــې درج شــوي د تاديې 

مؤيدو د تطبيق په صورت کې.

د کارکوونکي د حقوقو د تعليق حالت

يوسلو دوه ميه ماده:

)۱( کــه چېــرې کارکوونکــی د جرمونو په 

ارتــکاب تــورن يش، د څارنــې )نظــارت( پــه 

موده کې څارنوال له تحقيق وروســته، د تورن 

کارکوونکــي د نه تعقيب قرار صــادر کړي او يا 

هغه د تاديب وړ وبويل او يا د محاکمې په پايلې 

کې بري الذمه يش د هغه د تعليق او محاکمې 

د دورې معــاش او نور حقوق ورکول کيږي، خو 

دا چې پــه قرارداد کې بل ډول ترصيح شــوي 

وي.

)۳( پــه تنفيذي حبــس د محکوموېدو په 

صــورت کې کارکوونکــي د څارنــې )نظارت(، 

توقيــف او محاکمې د مودې د معــاش او نورو 

امتيازونو مستحق کيږي. 

)۴(  که چېــرې کارکوونکی د محاکمې په 

پايله کې د تعليقي حبــس په مجازاتو محکوم 

يش، د اړوند معاش او نورو امتيازونو مســتحق 

پېژنــدل کيــږي. په تعليقي حبــس د محکوم 

عليه ترفيع او د درجې لړتيا د تعليق د مودې تر 

تېرېدو پورې معطليږي.

)۵( که چېرې کارکوونکی په دواړو )تنفيذي 

او تعليقــي حبــس( محکــوم يش، د تنفيذي 

حبس په برخه کې د دې مادې په )۳( فقره کې 

درج شوی حکم او د تعليقي حبس په برخه کې 

په )۴( فقره کې درج شــوی حکم د تطبيق وړ 

دی.

نهم فصل

د کارکوونکو مايل مسئوليت

له مايل زيان څخه مخنيوی

يوسلو درېيمه ماده:

د  ادارې  د  مکلــف دی  کارکوونکــی   )۱(

شــتمنۍ پر وړانــدې په مســئوالنه ډول چلند 

وکــړي او هغې ته د زيان د مخنيوي په منظور، 

انتهايي پاملرنه رعايت کړي.

)۲( اداره مکلفه ده د اړوندو کارکوونکو د کار 

خوندي او د تر ګټې اخســتنې الندې شتمنۍ 

او جمع دهي د بشــپړې ساتنې رشايط تامني 

کړي.

کارکوونکــي  د  اړه  پــه  زيــان  مــايل  د 

مسئوليت

يو سلو څلورمه ماده:

)۱( کارکوونکــی د دنــدې د تررسه کولو په 

وخــت کې له هغــه زيان څخه چــې ادارې ته 

وارديــږي په هغه صورت کې مســئول دی چې 

رسېدلی زيان د هغه د تقصري له امله وي.

)۲( کارکوونکی د کار د عادي بهريله امله د 

رسيديل احتاميل زيان مسئول نه ګڼل کيږي.

د مايل زيان جربان

يو سلو پينځمه ماده:

کــه چېــرې ادارې ته رســېدلی زيان د څو 

تنو کارکوونکو د تقصري له امله وي، د جربانولو 

انــدازه يې هر يوه ته په جــال ډول او د هغوی د 

مســئوليت د ډول او حدودو په تناســب ټاکل 

کيږي.

د مايل مسئوليت تقنيني سند

يوسلو شپږمه ماده:

ادارې ته د رســېديل زيان لــه امله د مايل 

مسئوليت ډولونه او حدود، د اندازې تثبيت او د 

جربانولو څرنګوالی يې د اړوند تقنيني سند په 
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واسطه تنظيميږي.

لسم فصل

د کار د روغتيايــي او خونــدي رشايطو 

تامينول

د روغتيايي خوندي رشايطو تامينول

يو سلو اومه ماده:

اداره د کار د روغتيايي او خوندي رشايطو په 

تامينولو، د کار او تولید په اړه د پېښو د مخنيوي 

لپاره له خوندي وسايلو او تخنيک څخه په کار 

اخستلو او د کار له امله د کارکوونکو د حرفوي 

ناروغيــو څخه د وقايه کولــو په مقصد د روغتيا 

ساتنې د رشايطو په تامينولو مکلفه ده.

پــه ودانــۍ کــې د خونــدي تخنيک د 

الروچارو په پام کې نيول

يو سلو امته ماده:

)۱( اداره مکلفــه ده د صنعتــي او توليدي 

ودانيــو د ودانولــو او په کار اچونې د نقشــې د 

طرح کولو، د دستګاوو د تجهيزولو او د خوندي 

تخنيک د بهري په وخت کې د خوندي )اميني( 

تخنيک او چاپېريال د روغتياســاتنې معيارونه 

چــې کارکوونکي د کار د زيان رســوونکو اثراتو 

څخه خوندي سايت په پام کې ونييس او تامني 

کړي.

)۲( اداره مکلفه ده کاري او توليدي خونې، 

د کارکوونکو د کار او استوګنې وداين او سيمې 

د خوندي تخنيک او د چاپېريال د روغتياساتنې 

د معيارونــو او قواعدو مطابــق ودانې او تجهيز 

کړي.

په نويــو شــويو ودانيو کې لــه خوندي 

تخنيک څخه د ډاډ ترالسه کول

يوسلو نهمه ماده:

له نويو توليدي موسســو او له هغو موسسو 

څخــه چې بيا احياء يا ودانــۍ يې نوې کيږي، 

ګټه اخستنه، د تخنيکي مراقبت او د چاپېريال 

د روغتيا ساتنې د ادارو له موافقې وروسته مجاز 

دي.

د تقنيني سند وضع کېدل

يو سلو لسمه ماده:

)۱( د کار د ســاتنې او خونــدي تخنيــک 

عمده معيارونه د اړوند تقنيني ســند په واسطه 

تنظييږي.

)۲( د مــيل اقتصــاد په برخو کــې د کار د 

ســاتنې او خوندي تخنيک عمــده معيارونه او 

قواعد، د ادارې لخوا د هغو منونوي معيارونو او 

قواعدو مطابق چې د کارفرمايانو په مرسته د کار 

او ټولنيزو چارو، شــهيدانو او معلولينو وزات له 

خوا طرحه او تصويبيږي، تطبيقيږي.

)۳( د مــيل اقتصاد په رشــتو او حرفو کې 

توليدي روغتيايي او د روغتیا ساتنې معيارونه د 

کارفرمايانو په مرسته د عامې روغتيا او د کار او 

ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو د وزارتونو په 

واسطه طرحه او تنظيميږي.

د خوندي تخنيک زده کړه

يو سلو يوولسمه ماده:

)۱( د ادارې مسئول مکلف دی، د خوندي 

تخنيک، د توليد د چاپېريال د روغتيا ساتنې، 

اطفايې )اوروژنــې( د طبي لومړنيو خدمتونو د 

وړاندې کولو قواعد او د کار د ساتنې نور قواعد 

په دوامداره توګه کارکوونکو ته ور زده کړي.

)۲( کارکوونکي مکلف دي د کار د ساتنې 

او خونــدي )امينــي( تخنيک عمــده قواعد او 

معيارونــه، لــه وســايلو، دســتګاه وو او د کار د 

ساتنې له اليحو څخه د ګټې اخستنې قواعد په 

پــام کې ونييس او د کار د تررسه کولو په وخت 

کې له انفرادي ساتنيزو )تحفظي( وسايلو څخه 

ګټه واخيل.

د خوندي تخنيک د وسايلو تامينول

يوسلو دولسمه ماده:

)۱( هغــه کارونه چې روغتيــا ته په زيامننو 

رشايطــو، ځانګــړې تودوخې او ســوړوايل يا د 

کارکوونکو د ککړتيا احتامل په هغه کې موجود 

وي، د تثبيت شويو معيارونو او قواعدو مطابق، 

ځانګړې جامې او کوښې، مخ پټونی )ماسک(، 

عينکې، دستکشې او د کار نور ساتنيز وسايل 

او وقايوي او معالجوي خــواړه د ادارې له لوري 

په وړيا توګه د هغوی په واک کې ورکول کيږي.

)۲( د کار د ځانګــړو جامــو او تجهيزاتــو 

او ســاتنيزو وســايلو تامينول، ســاتنه، پاکول، 

تعقيمول او وچول ترميمول او د هغه له حتمي 

اســتعامل څځه څارنــه د ادارې له مکلفیتونو 

څخه دي.

د کارکوونکو روغتيايي کتنې

يو سلو ديارلسمه ماده:

)۱( هغه کارکوونکي چې په درندو کارونو او 

له سختو او روغتيا ته د مرو رشايطو په کارونو 

او دغــه راز د حمل و نقل د وســايطو د چلونې 

پــه چارو بوخت دي، مکلــف دي د کاري وړتيا 

د تشــخيص او د حرفوي ناروغيو د مخنيوي په 

منظور د کار د شاملېدو په وخت کې او په واريز 

)نوبتي( ډول روغتيايي کتنې تېرې کړي.

)۲( د غذايــي مــوادو د صنايعــو، د ډوډۍ 

خوړلــو او غذايي مــوادو د پېرنــې او پلورنې د 

عمومي ســيمو، د اوبو رســولو د تاسيســاتو، د 

روغتيايــي، وقايــوي او معالجوي موسســو، د 

اطفالو د حاميې د مرکزونو او په عامه خدمتونو 

پورې د اړوندو ادارو او موسو کارکوونکي مکلف 

دي د دې مــادې په )۱( فقره کې درج شــوې 

روغتيايي کتنې تېرې کړي.

)۳( د دې مــادې پــه )۱ او ۲( فقــرو کې د 

درج شويو کارکوونکو د رووغتيايي کتنو رشايط 

او څرنګوالــی د عامې روغتيــا او کار او ټولنيزو 

چارو، شهيدانو او معلولینو د وزارتونو لخوا طرحه 

او تنظيميږي.

د طبي لومړنيو خدمتونو تامينول

يوسلو څوارلسمه ماده:

)۱( اداره مکلفــه ده د کار لــه امله د ناوړو 

پېښــو او ناڅاپي ناروغيو د پېښــېدو په صورت 

کې، الندې اسانتياوې برابرې کړي:

۱- د طبــي لومړنيــو مرســتو او رشايطــو 

تامينول.

۲- د روغتــون روغتيايي مرکزونو ته د ناروغ 

کارکوونکي لېږدول او د هغه درملنه.

۳- د کارکوونکي د روغتيايي وضعې د ښــه 

کېدو په صورت کې د اســتوګنې ســيمې ته د 

هغه لېږدول.

)۲( که چېرې د دې مادې په )۱( فقره کې 

د درج شوي کارکوونکي درملنه د هيواد د ننه په 

روغتيايي مرکزونو کې شــونې او ميرسه نه وي، 

اداره مکلفه ده کارکوونکــی د تداوۍ په غرض 

يوه له بهرنيو هيوادونو ته واستوي.

)۳( د دې مادې په )۱ او ۲( فقرو کې د درج 

شويو لګښــتي وجوهو ورکړه د کارکوونکي او د 

هغه د معيتي د تګ او راتګ د کرايې په ګډون، 

د ادارې له بودجې څخه تامينيږي.

د ثابتــو او ګرځنده روغتيايــي مرکزونو 

ايجادول

يوسلو پينځلسمه ماده:

اداره مکلفه ده د شونتيا )امکان( په حدودو 

کې د روغتيايي کتنو او لومړنيو طبي مرستو د 

تررسه کولو په منظور د کارکوونکو شــمېر ته په 

پــام رسه، کارکوونکو او د هغو د کورنيو غړو ته د 

هغو معيارونو مطابق چې د کار او ټولنيزو چارو، 

شــهيدانو او معلولينو وزارت په مرسته د عامې 

روغتيا وزارت په واســطه ټــاکل کيږي، ثابت او 

ګرځنده روغتيايي مرکزونه جوړ کړي.

د روغتيايي وضعې مطابق د کارکوونکي 

توظيفول

يوسلو شپاړسمه ماده:

)۱( کــه چېــرې د کارکوونکــي روغتيايي 

وضعه سپک )خفيف( کار ته د هغه د توظيفولو 

غوښتنه وکړي، اداره، کارکوونکی د هغه په خپله 

موافقه په موقتي يا دايم ډول په خفيف )سپک( 

کار ګامري.

)۲( د دې مــادې په )۱( فقــره کې د درج 

شــوي کارکوونکي مزد او نور حقــوق، د هغه د 

مخکني کار د وروستني بست، رتبې يا درجې د 
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مزد او نورو حقوقو مطابق اجراء کيږي.

د معلولينو لپاره د کار د رشايطو برابرول

يوسلو اووه لسمه ماده:

)۱( اداره مکلفــه ده د کار له امله معلولینو 

لپاره د معلوليت له تثبيتېدلو وروسته، د هغه د 

کاري تــوان مطابق د کار رشايط او زمينه برابره 

کړي.

)۲( په کار پــورې د اړوند معلول مزد او نور 

حقوق د هغه له معلوليت څخه د مخکني بست، 

رتبې يا درجې له مزد څخه کميدالی نيش.

د کار په ډګر کې د ناوړو پېښو تشخيص

يوسلو اتلسمه ماده:

)۱( د ادارې مســئول مکلــف دی د کار او 

توليد په ډګر کې ناوړه پېښــې پــه هراړخيزه او 

په وخــت رسه وڅيړي او ويــې ارزوي او عوامل 

يــژ تحليل او تشــخيص کــړي، د )۳( ورځو په 

اوږدو کــې د هغه تحر ترتيب او يو يو نقل يې 

کارکوونکي او د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او 

معلولينو وزارت ته تسليم کړي.

)۲( کــه چېرې اداره د محــر له ترتيبولو 

څخه ډډه وکړي او يا د محر په ترتيب قناعت 

و نه لري، زيامنن کــوالی يش د کار او ټولنيزو 

چارو، شــهيدانو او معلولينو وزارت ته شــکايت 

وکړی.

د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولینو 

وزارت د زيامنــن د شــکايت پــه اړه د قانون د 

حکمونو مطابق تصميم و نييس.

)۳( اداره د کار لــه امله د روغتيايي زيان په 

جربانولو مکلفه ده.

د حرفوي ناروغيو فهرست

يوسلو نولسمه ماده:

)۱( پــه کار پــورې د اړوندو حرفوي ناروغيو 

فهرســت د کار او ټولنيــزو چارو، شــهيدانو او 

معلولينو وزارت او اړوندو ادارو په مرسته د عامې 

روغتيا وزارت په واسطه ترتيب او ثبتيږي.

)۲( پــه دغه قانون کې درج شــوي، په کار 

پــورې د اړوند معلوليــت يا روغتيايــي زیان د 

تثبيتولو، انــدازې او د جربانولو ترتيب، د کار د 

چاپېريال د خوندي تخنيک او د روغتيا ساتنې 

د قواعدو د ماتوونکو )نقضوونکو( د مســئوليت 

څرنګوالــی د اړونــد تقنيني ســند په واســطه 

تنظيميږي.

يوولسم فصل

د ښځو او تنکيو ځوانانو کار

د ښځو او تنکيو ځوانانو د نه استخدامولو 

موارد

يوسلو شلمه ماده:

په فزيکي درندو، روغتيا ته د زيان رسوونکو 

او تر ځمکې الندې کارونو کې د ښځو او تنکيو 

ځوانانو استخدامول، جواز نه لري. د دغو کارونو 

فهرســت د عامې روغتيا او کار او ټولنيزو چارو، 

شهيدانو او معلولينو د وزارتونو او اړوندې ادارې 

له خوا تثبيت او تصويبيږي.

د شپې کار ته د ښــځو او تنکيو ځوانانو نه 

ګامرل

يوسلو يوويشتمه ماده:

اداره نــيش کوالی ښــځه او تنکی ځوان د 

شپې کار په اجراء کولو کې وګامري.

په روغتونونو، روغتيايي کلينيکونو او د هغې 

د موافقــې په صورت کې په هغو دندو او کارونو 

کې چــې مربمه اړتيا محسوســه وي، په واريزه 

توګــه او د جدول مطابق د ښــځو او د شــېدې 

خوړونکي ماشوم د لرونکو مورګانو توظيفول له 

دې حکم څخه مستثنی دي.

اضافه کارۍ ته د ښځو او تنکيو ځوانانو 

نه ګارل

يوسلو دوه ويشتمه ماده:

)۱( اداره نيش کوالی د رسمي کار د تررسه 

کولو په منظور، اميندواره ښــځه، له دوه کلنۍ 

څخــه د لږ عمر لرونکي ماشــوم مــور او تنکی 

ځوان کارکوونکي په اضافه کارۍ او د رســمي 

کار د تررسه کولو لپاره په مسافرت وګامري.

)۲( د رســمي کار په منظور د اضافه کارۍ 

او مســافرت په تررسه کولو کې د هغې ښــځې 

توظيفــول چې لــه دوه کلنۍ څخــه د لږ عمر 

ماشوم لرونکې وي، د هغې د مخکنۍ موافقې 

پرته جواز نه لري.

د امينــدوارۍ پــه دوران کې د ښــځې 

توظيفول

يوسلو درويشتمه ماده:

ښځه د اميندوارۍ په دوران کې د طبيب يا 

روغتون د تصديق مطابق د اصيل دندې د مزد 

او نورو حقوقو په ســاتنې رسه په سپک کار کې 

توظيفيږي.

د شيدې خوړونکي ماشوم د ميندو لپاره 

اضايف وخت

يوسلو څلېريشتمه ماده:

)۱( د شــيدې خوړونکــي ماشــوم لرونکو 

ميندو لپــاره د ډوډۍ خوړلــو د وقفې رسبېره، 

اضــايف وخت چې لــه )۳۰( دقيقو څخه لږ نه 

وي، د کار د ځای د ماشوم په خونه کې ماشوم 

ته د شيدو ورکولو په خاطر د هرو )۳( ساعتونو 

وروســته ورکول کيږي. دغه وقفې د رسمي کار 

په وخت کې شاملې دي.

)۲( د دې مادې )۱( فقرې کې درج شــوې 

وقفه، پــه ادارې کــې د کار ځانګړتيا ته په پام 

رسه د اړونــدو داخيل نظم د اليحو په واســطه 

تنظيميږي.

کار ته د ښځو د منلو څخه ډډه نه کول

يو سلو پينځه ويشتمه ماده:

کار ته د ښــځې له منلو څخــه ډډه کول يا 

د امينــدوارۍ يا ماشــوم ته د شــېدو ورکولو په 

دليلونو د مزد کمول ممنوع دي.

د وړکتونونو جوړول

يوسلو شپږويشتمه ماده:

)۱( اداره مکلفــه ده د اړونــدو کارکوونکو د 

ماشــومانو د ساتنې او څارنې لپاره، د ادارې په 

انګړ کې د شــيدو خوړلو ځــای او وړکتون جوړ 

کړي.

)۲( په وړکتونونو او د شيدو خوړلو په ځايونو 

کې د اطفالو ســاتنه، د منلو رشايط، زده کړه او 

روزنه د اړوند تقنيني سند په واسطه تنظيميږي.

د تنکي ځوان کارکوونکي مشخصه

يوسلو اووه ويشتمه ماده:

هغــه  کارکوونکــی  ځــوان  تنکــی   )۱(

کارکوونکــی دی چې د )۱۴( کلنۍ ســن يې 

بشپړ کړی وي او د )۱۸( کلنۍ سن يې نه وي 

بشپړ کړی.

)۲( اداره مکلفه ده له استخدامولو مخکې، 

تنکی ځــوان کارکوونکــی د روغتيايي مرکزونو 

لــه الرې تر کتنو النــدې ونييس او پايلې يې د 

کارکوونکي د ســوانحو د دفــرت رسه مل )ضم( 

کړي.

د تنکي ځوان کارکوونکي روغتيايي کتنې 

لږ تر لږه )حد اقل( په کار کې يو ځل د ادارې له 

الرې او د ادارې په لګښت صورت مومي.

د تنکي ځوان کارکوونکي روغتيايي کتنې

يوسلو اته ويشتمه ماده:

اداره مکلفــه ده د روغتيايــي مراجعــو د 

نظريې مطابق، د تنکي ځــوان فزيکي توان او 

د روغتيايي حالت څرنګوالی تشخيص او تثبيت 

کړي او د هغه شغل او دنده وټاکي.

د تنکي ځوان کارکوونکي مزد

يو سلو نهه ويشتمه ماده:

)۱( د تنکي ځوان مزد د درجې په رعايتولو 

رسه د بشــپړو )۱۸( کلنــو او لــه هغــو پورتــه 

کارکوونکو له مزد رسه مســاوي د دغه قانون په 

يودېرشمه ماده کې د درج شوي د کار د وخت 

د کمولو له په پام کې نيولو پرته، ورکول کيږي.

)۲( د هــر واحد کار د کارکوونکي مزد چې 

ســن يې له )۱۸( کالونو څخه لــږ وي، له هغه 

کارکوونکي رسه چې د هغه ســن بشــپړ )۱۸( 

کاله يا له هغه پورته وي، مساوي دی.

)۳( لــه ) ۱۸ــ( کالونــو د لږ عمــر لرونکي 

کارکوونکي د کم شوي وخت تفاوت چې د کار 

مزد په شکل کار کوي، د هغه د اصيل درجې په 
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اساس ورکول کيږي.

د تنکي ځوان کارکوونکي د توليد د کار 

معيار

يو سلو دېرشمه ماده:

)۱( د تنکي ځوان کارکوونکي د توليد معيار 

د بشپړ )۱۸( کلن کارکوونکي د توليد د معيار 

پر اســاس، د دغه قانون په يودېرشمه ماده کې 

درج شــوي د کار د وخت د کمښت په تناسب، 

تنظيميږي.

)۲( اداره کــوالی يش د نــوي مقرر شــوي 

تنکــي ځوان د توليــد معيار چــې د زده کړې 

د دورې له پای ته رســېدو وروســته په کار کې 

اســتخداميږي، په موقتي ډول له ټاکيل معيار 

څخه لږ وټاکي.

دولسم فصل

د کار له امله راپيدا شوي اختالفونه

لــه کار څخه د راپيدا شــوو اختالفونو د 

لرې کولو مقدمات

يوسلو يو دېرشمه ماده:

زده  کار  او  کارکوونکــي  او  ادارې  د   )۱(

کوونکــي تر منــځ لــه کار څخه راپيدا شــوي 

اختالفونــه، د دغه قانون، اړوندو مقررو او د کار 

د قراردادونــو د حکمونو پر اســاس د ادارې او 

کارکوونکــي يا کار زده کوونکــي تر منځ د نيغ 

په نيغ )مســتقيم( تفاهم له الرې لرې کيدالی 

يش.

)۲( کــه چېــرې د ادارې او کارکوونکــي يا 

کار زده کوونکي په واسطه د کار له امله را پيدا 

شوی اختالف رفع نيش، موضوع په لومړي پړاو 

کې د ادارې د اختالفونو د حل د کميســون د 

الرې، په دويم پړاو کې د کار د اختالفونو د حل 

د عايل کميسيون له الرې مرفوع او له هغه پرته 

د واکمنې محکمې له خوا حل او فصل کيږي.

د کارکوونکي غري قانوين انفصال )ګوښه 

کېدل(

يو سلو دوه دېرشمه ماده:

که چېرې کارکوونکی په غري قانوين ډول له 

کار څخه ګوښه )منفصل( يش او د اختالفونو د 

حل د کميسيونونو له تصميمونو وروسته او يا د 

اړوندې محکمې په پرېکړې په پخواين کار کې 

وټاکل يش، د انفصال د دورې مزد او نور حقوق 

د مزد د اوسط پر اساس او له انفصال مخکې د 

شپږو وروستيو مياشتو نور حقوق هغه ته ورکول 

کيږي.

د اختالفونو د حل د تقنيني سند وضع 

کېدل

يوسلو دري دېرشمه ماده:

د کار د اختالفونو د کميسيون د جوړېدو او 

ترکيب او د کار له امله د راپيدا شــوو اختالفونو 

د څېړلــو د څرنګــوايل اړوندې چــارې د اړوند 

تقنيني سند مطابق تنظيميږي.

ديارلسم فصل

ټولنيز تامينات

د ټولنيزو تاميناتو ډولونه

)۱( کارکوونکــي او په ځينــو حاالتو کې د 

هغوی د کورنۍ غړي د اړوندو تقنيني سندونو 

مطابق له النــدې ټولنيــزو تاميناتو څخه ګټه 

اخيل:

۱- ماکول.

۲- د حمل او نقل لپاره د لېږد وسايل.

۳- د رسپناه د تدارک لپاره مرستې.

۴- د روغتيايي خدمتونو له وړاندې کېدنې 

څخه ګټه اخستنه.

۵- د ســن لــه ډېــروايل، د کار د دورې د 

بشــپړېدو او پــه کار پورې د اړونــد معلوليت او 

ناروغۍ له امله د تقاعد په وخت کې د وروستۍ 

مياشتې معاش په اساس له اجزاوو او ضامميو 

رسه د )۱۰( مياشتې معاش معادل مرسته.

۶- د والدت په دوران کې مرسته.

۷- د تکفني او ښځولو په منظور د وروستۍ 

مياشتې معاش پر اساس له اجزاوو او ضامميو 

رسه د )۱۰( مياشــتني معاش معادل د متوفی 

کورنۍ ته مايل مرسته )اکراميه(.

۸- د عمــر د زياتــوايل، ناروغۍ، معلوليت 

او نورو حاالتو پر بنســټ چې په اړوندو تقنيني 

سندونو کې اټکل کيږي، د تقاعد حقوق.

)۲( د دې مــادې په )۱-۷( اجزاوو کې درج 

شوي د مرستې پيسې، د ادارې له وجوهو څخه 

او د دې مــادې په )۸( جزء کــې درج د تقاعد 

حقوق، د تقاعد له خزانې څخه ورکول کيږي.

)۳( کارکوونکــي يا د هغــه کورنۍ ته طبي 

خدمتونــه او يا د هغه انډول حقــوق د ادارې د 

مايل امکاناتو مطابق وړاندې او تامينيږي.

د ټولنيزو تاميناتو تحقق

يوسلو پينځه دېرشمه ماده:

)۱( ټولنيز تامينات د ادارې او کارکوونکو په 

مايل ونډې اخستنې رسه تحقق مومي.

)۲( د کارکوونکو د ټولنيزو تاميناتو سطح د 

ميل اقتصااد د ودې او پراختيا په تناسب لوړتيا 

مومي.

د ټولنيزو تاميناتو مرکزونه

يوسلو شپږدېرشمه ماده:

د تولنيــزو تاميناتــو د مرکزونــو د جوړولو، 

تامينولــو او د کړنــو د ډول څرنګوالــی د اړوند 

تقنيني سند په واسطه تنظيميږي.

د کار غري مســتعد کارکوونکي ته مايل 

مرسته

يوسلو اووه دېرشمه ماده:

د کار غري مستعد کارکوونکي ته د هغه کار 

ته تر مســتعد کېدلو او يا د معلوليت په نسبت 

متقاعد ته مايل مرسته په موقتي صورت د هغه 

د اصيل حالت د مياشتني مزد او نورو حقوقو او 

امتيازونو انډ،ل، د ادارې له خوا صورت مومي.

د تقاعد رشايط

يوسلو اته دېرشمه ماده:

)۱( کارکوونکــی د )۶۵( کلنــۍ ســن له 

بشپړولو وروسته متقاعد کيږي.

د ادارې د ډېــرې زياتې )مربمــې( اړتيا په 

صورت کــې د کارکوونکي په موافقه چې د کار 

توان ولري د هغوی د کار دوره تر )۵( نورو کلونو 

پورې متديديدالی يش. د کار د دورې متديد د 

کارکوونکي د ټولو حقوقو او وجيبو لرونکی دی.

)۲( اداره، د دې مــادې پــه )۱( فقره کې د 

درج شــوي کارکوونکــي د کار د دورې متديد، 

تقاعد ته د سوقولو څخه د مخه هر کال غواړي 

او منظوري يې ترالسه کوي.

)۳( د کارکوونکــي د بالفعل کار دوره )۴۰( 

کاله ده، د وروستي بست، رتبې يا درجې د مزد 

مستحق ګڼل کيږي.

)۴( د کارکوونکي سن د تقاعد په وخت کې 

د هغه د سوانحو د دفرت په کتنې رسه تثبيتيږي.

)۵( د دولتــي ادارو، د علمي-تحقيقــايت 

موسسو د علمي کادرونو د غړو او د ديني چار د 

کارکوونکو تقاعد او د کار د دورې متديد د هغو 

ځانګړو تقنيني سندونو په واسطه تنظيميږي.

د دروند کار د تقاعد معيار

يوسلو نهه دېرشمه ماده:

)۱( د کارکوونکــی د کار دوره د هــرو )۵( 

کلونــو درانــده کار پــر وړانــدې )۱( کال او تر 

ځمکې الندې کارونو يا روغتيا ته د زان رسوونکو 

رشايطو په کار کې د اشتغال د هر )۵( کلونو پر 

وړاندې )۲( کاله کم د دغه قانون د يو ســلو اته 

دېرشمې مادې به )۳( فقرې کې له درج شوي 

معيار څخه کم محاسبه کيږي.

)۲( د درانده او روغتيا ته زيان رسوونکي کار 

معيارونه او قواعــد د اړوندو ادارو او کار فرمايانو 

په مرســته د کار او ټولنيزو چارو، شــهيدانو او 

معلولينــو او عامــې روغتيــا د وزارتونــو له خوا 

تشخيص او تثبيتيږي.

د تقاعد غښتنه

يوسلو څلوېښتمه ماده:

کارکوونکی حق لري د تقاعد اجباري سن 

ته له رسېدلو مخکې، خپل تقاعد وغواړي.
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د معلوليت يا مړينې د تقاعد حقوق

يوسلو يو څلوېښتمه ماده:

په کار پــورې د اړوند معلوليت يا مړينې په 

اثر او د حرفوي ناروغۍ يا د هغه له امله مړينه، 

د معلوليت د تثبيت د روغتيايي کميســيون د 

تصديق پر اســاس د خدمــت د تورې له په پام 

کې نيولو پرته، له تقاعد مخکې د وروستۍ رتبې 

يا درجې د مزد په سلو کې د سل انډول د اجراء 

وړ دی.

د محکمې د حکم پر اساس تقاعد

يوسلو دوه څلوېښتمه ماده:

)۱( کــه چېــرې کارکوونکــی د واکمنــې 

محکمې په قطعي حکم له )۲( کلونو په کمې 

مــودې د حبــس په جــزاء محکوم شــوی وي، 

کوالی يش خپل تقاعد وغواړي.

)۲( هغــه کارکوونکــی چــې د واکمنــې 

محکمې د حکم پــه اثر په )۲( کلونو يا له هغه 

څخه زيات د حبس په جزاء محکوم يش، تقاعد 

ته سوقيږي.

)۳( د دې مادې په )۱ او ۲( فقرو کې د درج 

شوي کارکوونکي تقرر له خوشې کېدلو وروسته 

د قانــون د حکمونو مطابــق د ادارې په موافقه 

صورت موندالی يش.

د تقاعد د حقوقو ټاکنه

يوسلو دري څلوېښتمه ماده:

)۱( کــه چېرې کارکوونکی لــه څو جهتنو 

)خــواوو نــه( د څو ډولونــو د تقاعــد د حقوقو 

مستحق و پېژندل يش، د تقاعد د حقوقو اجراء 

د هغه په ټآکنه يواځې له يوه ډول څخه صورت 

مومي.

)۲( د هغه متقاعد تــر تکفيل الندې پاتې 

کســان چــې له څو خــواوو د تقاعــد د حقوقو 

مســتحق وي، د نوموړي لــه ټولو حقوقو څخه 

ګټه اخستالی يش.

د تقاعد د حقوقو زياتوالی

يوسلو څلور څلوېښتمه ماده:

)۱( د متقاعدينو د تقاعد حقوق او د متويف 

متقاعدينو د پاتې کسانو حقوق د مزد )معاش( 

د عمومي زياتېدنو متناسب، زياتيږي.

)۲( د مزد عمومي زياتوايل د اړوندې برخې 

يا صنف د متقاعدينو په حال کې شامليږي.

څوارلسم فصل

متفرقه حکمونه

د کار عايل شوری

يوسلو پينځه څلوېښتمه ماده:

)۱( د کار عــايل شــوری د کار پــه اړونــدو 

مسايلو کې د تصمیم نيونې ډېره عايل مرجع ده 

چې د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو 

په وزارت کې جوړيږي.

)۲( د کار د عايل شــوری تشــکيل، دندې 

او واکونــو د اړونــد تقنينــي ســند په واســطه 

تنظيميږي.

د کار څارنه او الرښوونه

يوسلو شپږ څلوېښتمه ماده:

)۱( په کار پــورې د اړوندو قوانينو، د کار د 

ســاتنې او خوندي )اميني( تخنيک د قواعدو، 

درندو او روغتيا ته د زيان رسوونکو کارونو د کار 

د وختونو، د کارکوونکي د مزد او نورو حقوقو، د 

کارکوونکــو د کار د رشايطو په رعايتولو داميي 

څارنه او الرښوونه د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو 

او معلولينو د وزارت د کار د څارنط او الرښوونې 

د ادارې په واسطه صورت مومي.

)۲( په ادارو کې د کار د څارنې او الرښوونې 

اړوندې چارې د اړوند تقنيني ســند په واسطه 

تنظيميږي.

په کارګــري اتحاديې کــې د کارکوونکو 

ګډون

يوسلو اووه څلوېښتمه ماده:

)۱( د کار کوونکــو او کار فرمايانو اتحاديې 

ټولنیز ســازمانونه دي چې د اړوندو اصنافو په 

داوطلبانه ګډون د ټولنيزو سازمانونو د قانون د 

حکمونو له په پام کې نيولو رسه جوړيږي.

)۲( د دې مادې په )۱( فقره کې درج شوې 

اتحاديې د دولت يا سيايس سازمانونو له لوري 

متويل يا سبسايدي کيدالی نشی.

)۳( کارکوونکــي په اړونــدو اتحاديو کې د 

شامليدلو د حق لرونکي دي.

د پراختيــا او توليــد پــه مســایلو کې د 

کارکوونکو ونډه اخستنه

يو سلو اته څلوېښتمه ماده:

)۱( کارکوونکی حق لري د توليد د پراختيا، 

د ټولنيزو،، فرهنګي او معيشتي مسايلو په بحث 

کې ونډه واخيل او د کار د ښه کولو لپاره ادارې 

ته وړانديزونه وړاندې کړي.

)۲( اداره مکلفه ده د کار او توليد په رهربۍ 

او پراختيــا کې د کارکوونکــي د ګډون رشايط 

برابــر او د کارکوونکي وړانديزونه او انتقادونه په 

موقع وڅيړي او له نيول شويو تصميمونو څخه 

هغه ته خرب ورکړي.

)۳( اداره مکلفه ده کارکوونکو ته د فرهنګي 

او ورزيش چــارو ښــه امکانــات او رشايط برابر 

کړي.

د کارکوونکــو ډله ييز يا ګروپي ګوښــه 

کول

يو سلو نهه څلوېښتمه ماده:

)۱( دولتي، غري دولتي، ګډې او خصويص 

ادارې او موسسې نيش کوالی د کار او ټولنيزو 

چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت له اجازې پرته، 

خپل کارکوونکي په ډلــه ييز يا ګروپي توګه له 

کار څخــه منفصل يا لرې کړي، خو د قانون په 

حکم.

)۲( د کار د اوږده توقف په صورت کې چې 

د ادارې پــه ټړل کېدلو منجر يش، اداره مکلفه 

ده درې مياشتې د مخه د کار او ټولنيزو چارو، 

شهيدانو او معلولينو وزارت ته خرب ورکړي.

له هيواد څخه بهر د کارګرانو لېږل

يوسلو پنځوسمه ماده:

د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو 

وزارت له بيکارۍ څخه د مخنيوي او د مناسبو 

عوايــدو د الســته راوړلو په منظــور کوالی يش 

افغاين کارګران د اړوند تقنيني سند مطابق له 

هيواد څخه بهر ته وليږي.

د کارموندنې د ځانګړو دفرتونو ايجادول

)۱( د کارموندنې د ځانګړو دفرتونو ايجادول 

د کار او ټولنيــزو چــارو، شــهيدانو او معلولينو 

وزارت له موافقې وروسته مجاز دي.

دفرتونــو  ځانګــړو  د  کارموندنــې  د   )۲(

مسئولني مکلف دي خپلې ټولې کاري چارې 

د توافــق ليــک مطابــق د کار او ټولنيزو چارو، 

شهيدانو او معلولينو وزارت رسه تنظيم کړي.

په کار پورې د اړوندو تقنيني سندونو د 

طرحه کولو مرجع

يو سلو دوه پنځوسمه ماده:

د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو 

وزارت د دغه قانون د حکمونو د ښــه تطبيق په 

منظور په هغه کې درج شــوې مقررې د اړوندو 

ادارو په مرسته طرحه کوي او پړاوونه يې تريوي.

انفاذ

يو سلو درې پنځوسمه ماده:

دغه قانون د توشيح له نېټې څخه نافذ او په 

رسمي جريدې کې دې خپور يش او په نافذېدو 

رسه يــې د ۱۴۲۰ هجري قمــري کال د رجب 

املرجب د مياشــتې د )۲۲( نېټــې په )۷۹۰( 

ګڼې رســمي جريــدې کې خپور شــوی د کار 

قانون ملغی ګڼل کيږي.


