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ارگان نرشاتی کمیس�یون مس�تقل حقوق برش افغانستان

ماده چهلم

1- کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن تدابیر به 
حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می دهد و درباره پیشرفت های حاصل در تمتع از 

این حقوق گزارش هایی تقدیم بدارند.
الف( ظرف یک سال از تاریخ الزم االجراشدن این میثاق برای هرکشور طرف میثاق در امور 

مربوطه آن کشور.
ب( پس از آن هرموقع که کمیته چنین درخواستی کند.

2- کلیه گزارش ها باید خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد باشد و او آن ها را برای رسیدگی 
به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارش ها باید حسب المورد حاکی از عوامل و مشکالتی باشد که 

در اجرای مقررات این میثاق تأثر دارند.
3- سرمنشی سازمان ملل متحد می تواند پس از مشورت با کمیته، رونوشت قسمت هایی 
از گزارش ها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صالحیت موسسات تخصصی باشد 

برای آن موسسات ارسال دارد.
4- کمیته کزارش های واصل از کشورهای طرف این میثاق را بررسی می کند و گزارش های 
خود و هم چنین هرگونه مالحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال 
خواهند داشت. کمیته نیز می تواند این مالحظات را به ضمیمه گزارش های واصل از کشورهای 

طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
کشورهای طرف این میثاق می تواند نظریاتی درباره هرگونه مالحظاتی که بر طبق بند 4 این 

ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال کنند.
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شرایط همکاری قلمی با ماهنامه حقوق بشر:
1- مقاله باید در حوزه حقوق و حقوق بشر نگاشته شده باشد.

2- مقاله باید دارای ساختار تحقیقی استاندارد و منابع و مآخذ معتبر باشد.
3- مقاله به لحاظ محتوایی باید با اسناد و قوانین ملی و بین المللی حقوق بشری در تضاد نباشد.

4- اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
5- مقاله ارسالی، بازگردانده نمی شود.

6- در تایپ مقاله، اصول اولیه نگارش و معیارهای تایپ اس�تاندارد چون، ش�یوه درس�ت حروف چینی 
 )word(رعایت شود و متن با فرمت ورد ،)...کمپیوتری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/سجاوندی و

و هیچ گونه صفحه آرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
7- مقاله ارزیابی شده در نوبت چاپ قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت ماهنامه، براساس نوبت دریافت و 

ویرایش نهایی، منتشر می شود.
8- نویسنده باید مقاله فرستاده شده به ماهنامه را، هم زمان برای انتشار به دیگر نشریه ها نفرستاده و در 

صفحه های اینترنتی نیز انتشار نداده باشد، وگرنه از گردونه انتشار خارج خواهد شد.
9- نسخه اصلی، با مشخصات کامل و ذکر منبع، با مقاله ترجمه شده فرستاده شود.
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یکی از حقوق اساس��ی هر ش��هروند »حق کار« است. این حق در قانون اساسی )ماده چهل و 
هشتم( و اعالمیه جهانی بشر )ماده بیست و سوم( و اعالمیه اسالمی حقوق بشر )ماده سیزدهم( 
و کنوانس��یون های بین المللی و حقوق بشری برسمیت شناخته شده است. بر این اساس یکی از 
مس��ئولیت های نخستین حکومت  آن است که زمینه کار و اشتغال را در چارچوب تعریف شده و 
قانونی فراهم آورد، که »قانون کار در س��ال 1378« با همین هدف توس��ط مجلس نمایندگان به 

تصویب رسید. 
از جانب دیگر موضوع کار و اش��تغال بعد اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. وضعیت اجتماعی و 
اقتصادی جامعه به طور دقیق به ش��رایط و چگونگی اشتغال در کشور ارتباط دارد. این مسئله در 
شرایط کنونی کشور، با پشت سرگذاردن بحران های متوالی و تصمیم برای رفتن به سوی آینده 

باثبات و مترقی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 
آنچه در ش��رایط کنونی با توجه به چالش های متعددی که جامعه ما را در برگرفته است، در 
ارتباط با موضوع دو نکته مهم جلب توجه می کند. نخس��ت نبود کار یا به تعبیر دقیق تر بیکاری 
گس��ترده اس��ت؛ و دیگری چگونگی حمایت از کارگران می باشد. در ارتباط با نکته نخست یعنی 
افزایش بیکاری در کش��ور به نظر می رسد اطالعات و آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور، که 
چندی پیش در اختیار رسانه ها گذاشته شده است، از رقت بار بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
و نگرانی از آینده نامعلوم جامعه به خوبی پرده بر می دارد. بر اساس داده های این مرکز نرخ بیکاری 
در کشور از 35 درصد در سال 2015 به 40 درصد در سال 2016 افزایش یافته است. هم چنین 
طبق این اطالعات بیش ترین میزان بیکاری مربوط به ش��هرهای کابل، هرات، ننگرهار، قندهار و 
مزار ش��ریف می باشد که طیف وس��یعی از جوانان، به خصوص دختران و پسران فارغ التحصیل را 

شامل می شود. 
واقعیت امر آن است که بیکاری گسترده موجود یکی از چالش های اساسی اجتماعی می باشد 
که پیامدهای بسیار ناگواری را بر مناسبات اجتماعی و فردی برجای می گذارد. حتا می توان گفت 
که بخشی از ناهنجاری های اجتماعی و نیز در زمینه سیاسی و امنیتی بخش مهمی از ناامنی های 
جاری در کشور ارتباط مستقیم به مسئله بیکاری در جامعه دارد. گروه های شورشی با استفاده از 
این خأل، قادر شده اند که برای گسترش ناامنی و تقویت صفوف خویش از خیل گسترده بیکاران 
س��ربازگیری کنند. حال پرسش این است که دالیل/عوامل افزایش بیکاری در جامعه چیست؟ با 
وجود آن که در یک ونیم دهۀ گذشته ملیاردها دالر کمک و سرمایه جامعۀ بین المللی برای بازسازی 
و اشتغال زایی در کشور سرازیر گردید؛ چرا زمینه دسترسی به کار فراهم نشده است؟ پاسخ این 
پرسش ها را بایستی مسئولین مربوطه بدهند. همین طور یکی از وعده های جدی حکومت وحدت 
ملی مبارزه با بحران بیکاری و ایجاد کار و ش��غل برای افراد بیکار در کش��ور بود، و حتا برنامه ای 
با عنوان »برنامه ملی اشتغال زایی« با تعیین محورهای خاص نیز اعالم گردید؛ هرچند به نتیجه 
رسیدن بخشی از این محورها زمان الزم دارد، اما مسلم است که بدان بهانه نمی توان در کوتاه مدت 

نیز از معیشت و اشتغال مردم غافل بود. 
نکته دوم، توجه و اجرای حقوق و امتیازات کارگران است. با این که برای ساماندهی امورصنفی 
کارگران »قانون کار« به تصویب رس��یده و از طریق جریده رسمی وزارت عدلیه نیز اطالع رسانی 
ش��ده است، متأس��فانه نسبت به حقوق و امتیازات آن دسته از ش��هروندانی که توانسته اند کار و 
شغلی پیدا کنند و در صنف کارگران کشور شامل شوند، هم چنان بی مهری و بی مسؤولیتی صورت 
می گیرد. به بیان دیگر تنها مرجع و سندی که کارگران کشور در زمینه حمایت و پرداخت امتیازات 
شغلی شان امیدوار باشند قانون کار است. حقوق کارگران و قانون کار در کشورهاي دیگر از جایگاه 
بس با اعتبار و مسؤولیت آفرین برخوردار است، ولی درجامعه ما سوگمندانه که چنین نیست. این 
مسئله از آنجایی تأثرانگیز است که افغانستان افزون بر تدوین و تصویب قانون کار، شمار زیادی از 
اسناد بین المللي کار را امضا و الزم االجرا دانسته است )عضویت افغانستان در سازمان بین المللی 
کار سال 1313ه�.ش. برابر با 1934م.(. دولت افغانستان ضمن عضویت در سازمان بین المللی کار، 
دربرابر میثاق هاي بین المللي مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهد سپرده است که 
میثاق ها و نورم هاي بین المللي را در حدود شرایط خاص و امکانات کشور احترام کرده و در اجرای 
آن بکوش��د؛ اما در عمل هنوز برای درک و احت��رام و رعایت حقوق کارگران و پرداخت امتیازات 
آنان توس��ط مراجع مربوطه و کارفرمایان با توجه به مفاد قانون کار و تعهدات بین المللی فاصله 
طوالنی پیش روی دارد. بنابراین می طلبد که حکومت افغانستان برای انجام مکلفیت های قانونی، 
تعهدات بین المللی و ضرورت های تاریخی و سیاسی کشور راجع به مشکل بیکاری و تأمین حقوق 

و امتیازات کارگران کشور توجه جدی بکند. 

مدیرمسؤول

حق کار 
و بحران 

بیکاری
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د هر هيوادوال يو اســايس حق هم »د کار حق« دی. دا حق په اســايس قانون )اته څلوېښتمه ماده(، د برش 

حقونو نړيوالې اعالميې )دريشتمه ماده(، د برش حقونو اسالمي اعالميې )ديارلسمه ماده( او بني املليل او حقوق 

برشي کنوانســيونونو کې په رسميت پېژندل شوی. پر همدې بنسټ د حکومت يو لومړنی مسئوليت دا دی چې 

په قانوين او تعريف شــوي چوکاټ کې د کار او بوختيا زمينه برابره کړي، چې په ۱۳۷۸ کال کې د کار قانون په 

همدې موخه تصويب شو. 

له بل پلوه د کار او بوختيا موضوع ټولنيز او اقتصادي بعدونه هم لري. د ټولنې ټولنيز او اقتصادي وضعيت په 

دقيق ډول په هيواد کې د بوختيا د رشايطو او څرنګوايل رسه اړيکه لري. دا مسله د هيواد په اوسنيو رشايطو کې، 

د پرله پسې بحرانونو تېرولو او د با ثباته او مرتقي راتلونکې پر لور د حرکت په برخه کې ځانګړی اهميت لري.

زموږ په ټولنه کې شته ننګونو ته په پام رسه، هغه څه چې په اوسنيو رشايطو کې د يادې موضوع اړوند پام ور 

اړوي دوه مهم ټکي دي. لومړی د کار نشتوالی يا پراخه بېکاري، او بل د کارګرانو د مالتړ څرنګوالی دی.

په هيواد کې د بېکارۍ زياتېدو اړوند داسې ښکاري چې د هيواد د آمارو د مرکز له خوا وړاندې شوي اطالعات 

چې څه وخت وړاندې د رسنيو په واک کې ورکړل شوي، د ناوړه اقتصادي او ټولنيز وضعيت او د ټولنې د نامعلومې 

راتلونکې په اړه له شته اندېښنو څخه پرده پورته کوي. د ياد مرکز د معلوماتو پر بنسټ په هيواد کې د بېکارۍ کچه 

په ۲۰۱۵ کال کې له ۳۵ فيصدو څخه، په ۲۰۱۶ کال کې ۴۰ فيصدو ته زياته شوې. همدارنګه له دې اطالعاتو 

رسه ســم د بېــکارۍ کچه په کابل، هرات، ننګرهار، کندهار او مزار رشيف کــې ډېره لوړه ده، چې د ځوانانو ډېره 

برخه، په ځانګړي ډول زده کړې نجونې او هلکان پکې شامل دي.

واقعيت دا دی چې شته پراخه بې کاري يوه اسايس ټولنيزه ستونزه ده چې د ټولنيزو او فردي مناسباتو لپاره 

ناوړه پايلې لري. حتا ويالی شو ووايو چې د ټولنيزو ګډوډيو يوه برخه او هم په سيايس او امنيتي برخه کې په هيواد 

کې د روانو ناامنيو مهمه برخه په ټولنه کې د بېکارۍ له مسلې رسه مخامخ اړيکه لري. بلواګرې ډلې له دې خال 

څخه په اســتفادې توانېدلې دي چې د ناامنۍ د پراختيا او د خپلو صفونو د پياوړتيا لپاره له بې شــمېره بېکارانو 

څخه رسبازګريي وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د بېکارۍ د زياتوايل الملونه کوم دي؟ رسه له دې 

چې په تېره یوه نيمه لسيزه کې په هيواد کې د بيارغونې او بوختياوو پيدا کولو لپاره د بني املليل ټولنې ملياردونه 

ډالره مرســتې ښکته پورته شــوې؛ خو ولې کار ته د الرسيس زمينه نه ده برابره؟ د ورته پوښتنو ځوابونه بايد اړوند 

مســولني ورکړي. همدارنګه د ميل وحدت حکومت يوه جدي وعده د بې کارۍ له بحران رسه مبارزه او په هيواد 

کــې د بــې کارو افرادو لپاره د کار او بوختيا رامنځته کول ؤ، او حتا د بوختياوو رامنځته کولو په نوم پروګرام هم د 

خاصو محورونو په تعيني رسه اعالن شو؛ که څه هم نتيجې ته د دې محورونو د يوې برخې رسېدل وخت غواړي، 

خو په دې بهانه نه يش کېدای چې په لنډ مهايل ډول د خلکو د معيشت او بوختيا څخه غافل و اوسو.

دويم ټکی د کاګرانو د حقونو او امتيازونو اجرا او هغې ته پاملرنه ده. که څه هم چې د کارګرانو د صنفي چارو 

د تنظيم لپاره د کار قانون تصويب شوی او د عدليې وزارت د رسمي جريدې له الرې خپوراو د خلکو په واک کې 

ورکړل شوی، خو له بده مرغه د هغو هيوادوالو د حقونو او امتيازونو اړوند، چې توانيديل ځان ته کار او بوختيا پيدا 

کړي او د هيواد د کارګرو په ډله کې شامل يش، ال هم بې مهري او بې مسوولتي روانه ده.

په بل عبارت، يواځنۍ مرجع او سند چې د هيواد کارګران د مالتړ او د امتيازاتو د ورکړې به برخه کې هيله من 

سايت د کار قانون دی. د کارګرانو حقونه او د کار قانون  په نورو هيوادونو کې له خورا لوړ ځای ځایګي، اعتبار او 

مسوليت رامنځته کولو برخه من دی، خو زموږ په ټولنه کې له بده مرغه داسې نه ده. دا مسله له هغه ځايه اغېز 

لرونکې ده چې افغانســتان د کار د قانون د تدوين او تصويب ور هاخوا، د کار ډېری بني املليل اســناد السليک 

کړي او الزم االجرا يې بليل )د کار په بني املليل سازمان کې د افغانستان د غړيتوب – ۱۳۱۳ ملريز هجري چې 

له ۱۹۳۴ ميالدي رسه برابر دی(.

د افغانســتان دولت د کار په بني املليل ســازمان کې د غړيتوب تر څنــګ، د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي 

حقونــو اړوند بــني املليل ميثاقونو پر وړاندې ژمنه کړې چې بني املليل ميثاقونــه او نورمونه د خاصو رشايطو او 

د هيــواد د امکاناتــو په نظر کې نيولو رسه محرتم ګڼــي او د هغې په اجرا کې به هڅه کوي؛ خو په عمل کې ال د 

کارګرانو د حقونو د درک، احرتام او رعيات لپاره او د اړوندو مراجعو او کارفرمايانو له خوا د هغوی د امتيازونو ورکولو 

ته د کار قانون مفادو او بني املليل تعهداو ته په پام رسه ډېره لويه فاصله په مخکې لري.

پر همدې بنســټ پکار ده چې د افغانســتان حکومت د خپلو قانوين مکلفيتونو او بني املليل تعهداتو تررسه 

کولو او د بې کارۍ د ستونزې او د کارګرانو د حقونو او امتيازونو د تامني په برخه کې د هيواد تاريخي او سيايس 

اړتياوو ته جدي پاملرنه وکړي.

 

مسؤول مدیر

د کار حق 
او د بې 
کارۍ 
بحران 
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داکتر سیما سمر: 
زنان در صفوف پولیس باید مصون باشند

حسین سیرت

کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
دومین کنفرانس ملی »حقوق بشر و پولیس« 
را برگ��زار کرد. این کنفرانس برای دو روز و به 
تاریخ دهم و یازدهم ثور 1396 برگزار شد. در 
این کنفران��س بر حضور، مصونی��ت و ارتقای 
ظرفی��ت زنان در صفوف پولیس تأکید ش��د و 
بیش��تر  ش��رکت کنندگان این کنفرانس زنان 
پولی��س بودند. در ای��ن کنفرانس  مقام هایی از 
وزارت های داخله، خارجه، لوی سارنوالی و احیا 

و انکشاف دهات شرکت کرده بودند. 
براساس تفاهمنامه هایی که بین کمیسیون 
مستقل مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت 
داخله، دفاع و ریاس��ت امنیت ملی امضا شده، 
کمیس��یون زمینه آموزش حقوق بشر را برای 
کارمن��دان ای��ن نهاده��ا فراهم می کن��د و از 

تخطی های حقوق بشری در داخل این نهادها 
و بیرون از آن، نظارت می کند.

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانستان در این کنفرانس گفت: 
»پولیس زنجی��ر اول تأمین عدالت« اس��ت و 
در صورتی که پولی��س مأموریتش را به خوبی 
انجام ندهد، س��ارنوالی ها و محاکم نمی توانند 

وظایف شان را به درستی انجام دهند.
خانم سمر افزود زنانی که به صفوف پولیس 
پیوسته اند، سنت شکنی بزرگی انجام داده اند و 
فعالیت های شان در صفوف پولیس »قابل قدر« 
است. خانم سمر خاطرنش��ان کرد که پولیس 
نخستین مرجعی اس��ت که مردم، به خصوص 
قربانی��ان، به آن ها مراجع��ه می کنند؛ بنابراین 
عدالت زمانی تأمین می ش��ود ک��ه پولیس به 

صورت تخصص��ی و بی طرفانه با قضایا برخورد 
کند.

رییس کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر بر 
ارتقای ظرفی��ت زنان در صفوف پولیس تأکید 
کرد و گفت، زنان پولیس تنها زمانی می توانند 
بهت��ر و مؤثرتر فعالیت کنند که به اندازه کافی 
آموزش ببینند و تنها به آموزش های رس��می 
در آکادمی پولیس و س��ایر نهادهای مربوط به 
وزارت داخله اکتفا نکنند. خانم سمر خطاب به 
پولیس زن گفت: »شما باید ظرفیت تان را باال 
ببرید؛ تنها به خواندن کورس های وزارت داخله 
یا ترکیه اکتفا نکنید. هرقدر بیش��تر بخوانید و 
ظرفیت علمی تان را باال ببرید، ش��ما می توانید 
موفق تر باش��ید.« رییس کمیس��یون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان تأکید ک��رد که زنان 
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پولیس باید از تمام قوانین آگاه باش��ند تا بهتر 
به وظایف خود عمل کنند.

داش��تن اعتماد به نفس و برخورد شایسته 
زنان در صفوف پولیس موضوع دیگری بود که 
خانم سمر بر آن تأکید کرد:  »شما باید نمونه ای 
از برخورد خوب باشید؛ رفتار شما باید متفاوت 
از دیگران باش��د تا مردم به شما اعتماد کنند 
و دختران ش��ان را اج��ازه دهند تا وارد صفوف 

پولیس شوند.«
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت 
ک��ه زن��ان در صفوف پولیس بای��د از همدیگر 
 حمای��ت  و از هرن��وع تبعیض قومی، س��متی، 
زبان��ی و مذهبی در براب��ر یک دیگر خودداری 
کنند. داکتر سمر افزود: »اگر شما مواجه با آزار 
و اذیت جنس��ی می ش��وید،  باید به کمیسیون 
اعتماد کنید و به کمیس��یون ش��کایت کنید. 
محرمیت شکایت تان محفوظ است و اگر شما 
نخواسته باش��ید، نام ش��ما گرفته نمی شود.« 
خانم س��مر تأکی��د کرد تا زمانی ک��ه زنان در 
صف��وف پولیس امنی��ت و مصونیت نداش��ته 
باش��ند، نمی توانند امنیت زنان و دختران را در 

جامعه تأمین کنند.
 

نقش زنان  در تصمیم گیری 
رییس کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان تأکید کرد که زنان، به مثابه نیمی 
از جمعیت افغانس��تان،  تا زمانی که  در تمامی 
مسایل مربوط به توسعه حضور نداشته باشند، 
توسعه بشری و پیش��رفت تنها در سطح شعار 
باقی خواهد  ماند. خانم س��مر افزود که حضور 
زنان در صفوف پولیس بسیار مهم است و این 
حضور زمانی می تواند مؤثر باش��د که مقامات 
وزارت داخل��ه، قوماندان ه��ای امنی��ه و آمران 
پولیس ب��ا زنان عض��و پولیس هم��کاری  و با 
آن ها مانند »خواهرش��ان« رفت��ار کنند. خانم 
سمر افزود وقتی به زنان پولیس مأموریت داده 
می ش��ود، آن ها نباید تنها باش��ند؛ زیرا چنین 
مأموریت هایی زمانی مؤثر است که حداقل سه 

پولیس زن در آن حضور داشته باشند.
خانم س��مر خط��اب به مس��ووالن وزارت 
داخله گفت که زن��ان توانایی انجام وظیفه در 
پس��ت های باالتر را دارند و بای��د فرصت های 
بیش��تری در اختیار آن ها ق��رار گیرد: »از زنان 
تنها برای تالش��ی و آشپزی اس��تفاده نکنید؛ 
آن ه��ا بای��د کاره��ای کالن تری را در س��طح 
رهبری و تصمیم گیری انجام دهند و این زمینه 

باید برای آن ها مساعد شود.«
 

پیگرد ناقضان حقوق بشر
رییس کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان تأکید کرد که زنان باید در صفوف 
پولی��س امنیت و مصونیت داش��ته باش��ند و 

آن هایی که مرتکب تخطی های حقوق بش��ری 
می ش��وند، باید پاسخگو باش��ند و مورد پیگرد 
قرار گیرند: »کسانی که مرتکب تخطی حقوق 
بش��ری و آزار و اذیت جنس��ی می شوند، باید 
مورد پاسخگویی قرار گیرند.« خانم سمر تأکید 
ک��رد، زنان زمانی می توانن��د بهتر و مصون در 
فعالیت ه��ای مربوط به پولیس حضور داش��ته 
باشند که مکان هایی جداگانه برای نماز، صرف 
طعام ، اتاق خدمه و اتاق تبدیل لباس داش��ته 
باش��ند، در غیر آن  احساس مصونیت نخواهند 

کرد.
نصیر احم��د دران��ی، وزیر احیا و انکش��اف 
دهات س��خنران دیگر این کنفرانس بود. آقای 
درانی گفت که ای��ن وزارت تالش می کند که 
30 درصد ش��وراهای انکش��افی روستاها، که 
تصمیم گیرندگان اصلی برنامه های انکشافی در 
دهات اند، زنان باشند. وزیر احیا و انکشاف دهات 
تأکید کرد تا زمانی که زنان در تصمیم گیری ها 
در بخش توس��عه حضور نداش��ته باشند، امور 

توسعه ای به درستی به انجام نخواهد رسید.
اکرام الدی��ن یاور، معی��ن وزارت داخله در 
این کنفرانس گفت که این وزارت بر حمایت و 
نقش مؤثر زنان در صفوف پولیس متعهد است. 
او اف��زود که تاکنون 1600 ت��ن از دختران به 
ترکیه فرستاده شده و آموزش های مسلکی  فرا 
گرفته اند. آقای یاور خاطرنشان کرد که بودجه 
هنگفتی ب��رای ارتقای ظرفیت زنان در صفوف 
پولیس در نظر گرفته ش��ده ت��ا به اندازه کافی 

آموزش ببینند.
براس��اس اظهارات آقای یاور، وزارت داخله 
470 بس��ت در 34 والیت برای حل مشکالت 
خانوادگی در نظر گرفته  اس��ت طوری که زنان 
پولیس در این بست ها گماشته می شوند تا در 
حل معض��الت خانوادگی کم��ک کنند. آقای 
یاور گفت که به شکایات پولیس زن در وزارت 
داخله رسیدگی می شود تا آنان مصؤون باشند و 

به فعالیت های شان به درستی رسیدگی کنند.
یاور گف��ت، زنان و دخت��ران عضو پولیس 
به ولس��والی ها نمی روند؛ بلکه در مراکز والیات 
جابه جا می ش��وند تا ش��یوه کار اداری را عماًل 
آم��وزش ببینند. آقای یاور اف��زود که در تمام 
نهادهای مربوط به وزارت داخله، زمینه فعالیت 

پولیس زن فراهم  شده است.

روز دوم کنفرانس
رییس کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان در س��خنرانی پایان��ی اش در این  
کنفران��س با تاکید بر اهمی��ت حضور زنان در 
صف��وف نیروهای امنیتی ب��ه خصوص پولیس 
گفت: »اگر شما ]زنان پولیس[ خواسته  باشید 
به موقف های بلند برسید، این را کسی به شما 
تحفه نمی دهد و این زمانی میس��ر می شود که 

شما ظرفیت تان را بلند ببرید.«
محمدموس��ی محمودی، ریی��س اجراییه 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان 
گفت تالش های کمیس��یون ب��رای حمایت از 
حقوق زن��ان در عرصه های مختلف ادامه دارد. 
آقای محمودی خاطرنشان کرد که کمیسیون 
روی تدوی��ن یک پالن اس��تراتژیک درازمدت 
کار می کن��د تا با تطبی��ق آن وضعیت زنان در 

افغانستان به صورت بنیادی تغییر کند. 
آقای محمودی با اش��اره به حضور زنان در 
صفوف پولیس در کشورهای ایران و پاکستان 
گفت که افغانستان از این منظر در وضعیت خوبی 
ق��رار دارد؛ چنانچه در ایران 7200 زن پولیس 
فعالیت دارد و این شمار در پاکستان به 4000 
نفر می رسد. رییس اجراییه کمیسیون مستقل 
حقوق بشر با اس��تقبال از تالش های نهادهای 
امنیتی به خصوص وزارت داخله خاطرنش��ان 
کرد که کمیسیون براساس صالحیت هایی که 
دارد برای رفع هرگونه تبعیض در برابر زنان در 
نهادهای امنیتی، جلوگیری از خشونت در برابر 
آنان و افزایش حضور زنان در نهادهای امنیتی 

تالش خواهد کرد.
رییس اجراییه کمیس��یون خطاب به زنان 
پولیس گفت: »کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان در سراسر کش��ور آماده است تا در 
خدمت تان باش��د و از ش��ما در برابر تبعیض، 
در مقابل خش��ونت، در مقاب��ل بدرفتاری و در 
مقابل آزار و اذیت ش��ما را حمایت کند.« آقای 
محمودی با اشاره به تجارب کشورهای اروپایی 
تاکی��د کرد حضور زنان در نهادهای امنیتی به 
صل��ح و ثبات کمک می کن��د و زنان پولیس با 
شیوه های موثرتری می توانند در کاهش جرم و 

جنایت نقش بازی کنند.
در دومی��ن روز کنفران��س حقوق بش��ر و 
پولیس، مسایلی در رابطه ممنوعیت شکنجه، 
شیوه برخورد پولیس با قضایای حاد مانند قتل 
فرخنده، و اس��تفاده از عل��وم و فنون جدید به 
منظور کش��ف جرم مطرح شد. در بعد از ظهر 
روز دوم کنفرانس، زنان و دختران پولیس، در 
گروپ های جداگانه تقسیم شدند و در رابطه به 
ش��یوه های مؤثر حضور زنان در صفوف پولیس 

بحث و تبادل نظر کردند.
زنان پولیس که در این کنفرانس اش��تراک 
کرده بودند خواه��ان افزایش معاش و تقرر در 
پست های تصمیم گیری و کلیدی شدند و نبود 
بس��ت های مشخص برای خانم ها در واحدهای 
پولی��س را یک��ی از مش��کالت ج��دی عنوان 

کردند. 
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د مۍ لومړۍ چــې د غويي له ۱۱مې رسه 

برابره ده د کارګر د نړيوالې ورځې په توګه په ټوله 

نړۍ کې ملانځل کيږي، په افغانستان کې هم 

دغه ورځ د يو لړ رسمي غونډو په ترڅ کې هر کال 

ملانځل کيږي.

دا چې په هیواد کې د تېر په پرتله د بې کارۍ 

کچه نوره هم لوړه شــوې، او ډېری هيوادوال په 

ځانګړې توګه ځوانان له بې کارۍ رس ټکوي، د 

افغانستان د آمارو د مرکز د معلوماتو له مخې په 

۲۰۱۵ کال کــې ۳۵ فيصده د بې کارۍ کچه 

په ۲۰۱۶ کې ۴۰ فيصدو ته رســېدلې، او ســږ 

کال د کارګــر نړيواله ورځ د رســمي ملانځنو تر 

څنګ د يو شــمېر الريونونو شــاهده وه، الریون 

کوونکو شعارونه ورکول چې بې کارۍ ځوانان د 

مخالفينــو ليکو ته ور مات کړي او په هيواد کې 

يې ناامني زياته کړې ده، د کار ايجادول د دولت 

مسوليت، او کار د خلکو اسايس حق دی.

د افغانستان د کارګرانو اتحاديه هم د امنيت 

کار اسايس حق، او بېکاري اسايس ستونزه
نرصت الهام

تامین د کار د زمينو له زياتوايل رسه تړلی ګڼي 

او له دولته يې غوښتي چې د کارمندانو معاشونه 

او د کاګرو الس مزدوري زیاته کړي.

يو الريون کوونکي وويل، چې د کار نشتوالی 

مخامخ د ناامنــۍ المل کیږي، ځکه د بې کاره 

شــخص ماغزه د شــيطان ځالــه ده، که دولت 

ځوانانو ته د کار زمينــې برابرې کړي او د کار د 

ښو رشايطو په برابرولو کې هڅه وکړي، دا چاره به 

د امنيت په ټينګښت کې د پام وړ بدلون راويل.

الريون کوونکو له حکومته غوښــتنه درلوده 

چې د دولتي کارمندانو په استخدام کې شفافيت 

راويل، معاشونه زيات کړي او د معاشونو تفاوت 

کنرتول کاندي.

اسايس قانون کار د هر افغان حق ګڼي، د 

اسايس قانون په اته څلوېښتمه ماده کې راغيل 

چې: ))کار د هر افغان حق دی.((، دولت مکلف 

دی چې خلکو ته کاري زمينې برابرې او الزمې 

بوختياوې ايجاد کړي.

په افغانستان کې که له يوې خوا د بېکارۍ 

ســتونزه پراخه ده، صنعت کاران ګيله لري چې 

پــه کور د ننه صنعت او توليد ته د دولت پاملرنه 

کمــه ده، په کــور د ننه د توليــدي او صنعتي 

فابريکو لپــاره د امکاناتو او رشايطــو په برابرولو 

کې ال هم ډېرې ســتونزې شته او دولت نه دی 

توانېدلی چې پــه دې برخه کې پانګې اچونې 

تــه الزمې زمينــې برابرې کــړي او د خلکو ته د 

بوختياوو په برابرولو کې مرسته وکړي؛ برعکس 

پانګه اچوونکي له دولتــه ګيله من دي، چې د 

همکارۍ پر ځای د دولتــي چارواکو او ادارو له 

خوا ســتونزې ورته جوړيږي، دولت يې د پانګې 

د خونديتوب تضمني نيش کوالی او د نا امنۍ 

له امله يې شته پانګه هم له خطر رسه مخ ده؛ د 

ناامنۍ د زياتېدو له امله يو شمېر بهرنيو رشکتونو 

هم خپل فعاليتونه درويل دي او تېښــتې ته اړ 

شوي دي.

په کابل کې د بېالبېلو رشکتونو او خصويص 
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سکتور پانګې ته د نورو بېالبېلو خطرونو تر څنګ، 

چاودنې او تروريستي بريدونه هم لوی خطر دی، 

چې په تېر کې تروريستي بريدونو په کابل کې 

مېشتو خصويص رشکتونو ته زيات مايل زيانونه 

اړويل دي، د دې تر څنګ د نورو امکاناتو لکه د 

برېښنا او اوبو کمښت او نشتوالی هغه ستونزې 

دي چې صنعتي پارکونه يې له سقوط رسه مخ 

کړي دي.

د کار د نشــتوايل او بې کارۍ تر څنګ بله 

ســتونزه هم د کارګرو حقوقو ته نــه پاملرنه ده، 

چې په دې برخه کــې د نورو قوانينو په څېر په 

سمه توګه د کار د قانون پيل کېدو ته نه پاملرنه 

يادوالی شو. د کارګرو مزد، رخصتي، د استخدام 

سن، صحي او مراقبتي تدابري او د کار ساعتونه 

هغه څه دي، چې د کار په قانون کې ورته پاملرنه 

شوې ده، خو ډېری کارګران له هغو حقونو څخه 

نــه دي برخه من چې د کار قانــون ورته ورکړي 

دي.

کــه څه هم چې د کار پــه قانون کې بيګار 

او اجباري کار مطلق منع شــوی او د کار قانون 

په ۱۲مه ماده کــې د کارګرانو لپاره ډېر حقونه 

منل شــوي، لکه اســرتاحت، رخصتــي، د کار 

د روغتيايــي او مراقبتي رشايطــو تامني، د وړيا 

حرفــوي زده کړو او د مهارتونو لوړول، په صنفي 

اتحادیــو کې د ګډون حق او نور؛ خو د بېکارۍ 

زياتوايل او د کار کمښــت کارګران اړ کړي دي، 

چې په ډېر کم مزد زيات کار وکړي، په کم سن 

کې کوچنيان سختو کارونو کولو ته مجبور يش، 

همدارنګه د کار پر مهال د روغتيايي او وقايوي 

تدبريونو نشتوالی ال هم په افغانستان کې د کار 

په برخه کې لويې ستونزې ګڼل کيږي.

د دې ټولو ســتونزو تر څنګ د افغانستان او 

اروپايي اتحاديې تر منځ د شوي توافق پر بنسټ 

ډېری افغانان چې په اروپا کې يې د پناه غوښتنې 

رد شــوې وې بېرته هیواد ته رالېږل شوي دي، 

د مهاجرينو او راســتنېدونکو وزارت وايي د روان 

۲۰۱۷ ميــالدي کال په لومړۍ نياميي کې تر 

دې دمــه ۲۴۸ مهاجرين لــه اروپايي هيوادونو 

راويستل شوي دي، دا په داسې حال کې چې 

په تېر ۲۰۱۶ کال کې ټول ويســتل شوي پناه 

غوښتونکي ۵۸۰ تنه ؤ. املان، اتريش او سويډن 

هغه هيوادونه دي، چې په دې وروستيو کې يې 

ډېری افغان پناه غوښــتونکي بېرته خپل هيواد 

تــه رالېږيل دي، چــې دغه چــاره د ډېری پناه 

غوښتونکو له اعرتاضونو او الريونونو رسه هم مل 

وه.

د يــادو اروپايــي هيوادونــو چارواکي وايي، 

چې بېرته خپل هيواد ته ليږل شــوي افغانان د 

پناه غوښــتنې په ازموينو کې پاتــې راغيل او د 

افغانستان لوی ښــارونه او پالزمېنه کابل کايف 

امنيت لري، چې دغه پناه غوښتونکي هلته ژوند 

وکړي.

کارپوهان په دې بــاور دي، چې له اروپايي 

هيوادونو د افغان پناه غوښــتونکو ستنول او له 

ګاونډيو هيوادونو څخه په زوره د افغان کډوالو د 

ستنولو لړۍ په وروستيو کې تنده شوې ده او دا 

به په هيواد کې د بېکارۍ شته ستونزه ال پراخه 

کړي.

د مهاجرينو او راســتنېدونکو د چارو وزارت 

هم مني چې د کډوالو د راستنېدو لړۍ تندېدل 

او لــه اروپايي هيوادونو څخه د پناه غوښــتونکو 

ويســتل په هيواد کې د ننه ستونزې ال زياتوي، 

او د دې ســتونزې د هواري لپــاره افغان دولت 

د نړيوالې ټولنې مرســتو تــه ال ډېره اړتيا ويني، 

ځکه دلته جګړه ده او تروريستي ډلو د هيواد پر 

بېالبېلو برخو بريدونه زيات کړي دي.

په دې وروســتيو کې د بــې کارۍ او د فقر 

د کچــې د لوړېدو اړوند نړيــوال بانک او افغان 

حکومت يو ګــډ رپوټ خپور کړی، چې پکې په 

افغانستان کې د فقر د کچې لوړېدل تاييد شوي 

دي، رپوټ وايي چې له پخوا څخه د فقر کچه په 

افغانستان کې لوړه شوې ده او الملونه يې د بني 

املليل ځواکونو وتل، د اقتصادي رشــد سخت 

کمښت او د ناامنۍ زياتوالی ښودل شوي دی.

په ياد ګزارش کې راغيل چې په افغانستان 

کــې پــه ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ کلونو کــې فقر ۳۶ 

فيصدو ته رســېدلی و چې په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ 

کلونو کــې درې فيصده زياتوالی ښــيي او ۳۹ 

فيصدو ته رسېدلی دی او دا په دې معنا ده چې 

۱.۳ ميليونه افغانــان دا مهال خپل خوراکي او 

غري خوراکي اړتياوې نيش پوره کوالی. 

رپــوټ زياتــوي چــې د ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ 

کلونو شــمېرې د کارموندنې د نــاوړه وضعيت 

ښــکارندويي کوي او له ۲۰۱۲ کال را په دېخوا 

په لرې پرتو سيمو کې بيکاري درې برابره زياته 

شوې ده.

پــه رپــوټ کې ويل شــوي چې ځوانــان او 

بېســواده کارګران هغه قرشونه دي چې تر ټولو 

ډېر زيان يې ليدلی، او په ۲۰۱۴ کال کې د ټولو 

بېکارانو له ډلې ۴۶فيصده يې ځوانان ول.

پــه يــاد رپوټ کــې راغيل چې د نــا امنۍ 

د کچــې زياتوايل د هيواد د شــته وضعيت د ال 

خرابېدو او ماتېدو وېره زياته کړې او د خلکو ژوند 

له پخوا زيات له خنډونو او غري مرتقبه ســتونزو 

رسه مخ شــوی دی، د رپوټ په باور دا احتامل 

زيات شوی دی چې فقر د افغانانو له ننني نسل 

څخه راتلونکي نسل ته انتقال يش، ځکه ډېری 

ماشــومانو ته د ښــوونځي زمينې نه دي برابرې 

او ډېــری کورنۍ د جګړو له املــه د خپلو مېنو 

پرېښودو ته اړې شوې او بې ځايه شوې دي.

په رپوټ کې ويل شــوي چــې که دې ناوړه 

وضعيت ته پاملرنه و نه يش، د دې امکان شــته 

چې د تېرو کلونو السته راوړنې او پرمختګونه له 

جدي تهديد رسه مخ يش.

په افغانستان کې دا مهال د کار په رشايطو 

برابر له ۱۴ ميليونو څخه شاوخوا څلور ميليونه 

خلک بېکاره دي او له دې جملې څخه اته سوه 

زره تنــه مطلق بېکاره دي، چــې د دې بېکارانو 

اکرثيت يې بې ســواده دي او د معياري کارمند 

په توګه په ادارو کې د کار کولو جوګه نه دي، خو 

دا يواځې بې ســواده وګړي نه دي چې نه يش 

کوالی کار پيدا کړي، بلکې ډېری باســواده، د 

پوهنتون فارغان او ماسټران هم سندونه په الس 

د کار په موندلو پسې رسګردانه دي.

د کار او ټولنيــزو چــارو وزارت بيــا په نږدې 

راتلونکي کې کارګــرو ته د کار موندنې د زمينو 

د زیاتوايل په برخه کې د پرمختګو وعده ورکړې، 

دوی وايــي چې خليج هيوادونو تــه د کارګرانو 

د اســتولو طرحه نهايــي شــوې ده او ډېر ژر به 

يو شــمېر کارګران يــادو هيوادونو ته د کار لپاره 

واستوي.

يــاد وزارت همدا راز وايــي، چې په تېرو دوو 

کلونــو کې يــې د فنــي زده کړو لــس مرکزونه 

رامنځته کړي دي، چې دا مهال يې شــمېر ۳۶ 

ته رسيږي، دوی وايي هڅه کوي چې د دې فني 

مرکزونو شمېر له ۹۰ څخه هم زيات کاندي.

د کار او ټولنيــزو چــارو وزارت همــدا راز د 

خصويص سکتور پر بنسټونو غږ کړی چې د کار 

د قانون او بني املليل کنوانســويونو رسه سم د 

کارګرو او کارکوونکو د حقونو لپاره جدي پاملرنه 

وکړي.

يــاد وزارت، نا امني او پر لویو پروژو د پانګې 

اچونې ځنډېدل د بــې کارۍ د کچې د لوړېدا 

الملونــه ګڼــي او ژمنه يــې کړې چې لــه ټولو 

بنســټونو او د کار د توليدوونکو بنسټونو رسه په 

همغــږۍ او د فني او حرفوي زده کړو د مرکزونو 

په ډېرولــو رسه په هيواد کې د بېکارۍ د کچې 

راټيټولو ته ژمن دي. 

همــدا رنګــه د افغانســتان د کار او ټولنيزو 

چــارو وزارت وييل چې له هيواده د بني املليل 

ځواکونو له وتلو رسه څو لوی رشکتونه اړ شــول 

چې فعاليتونه ودروي او په لسګونو زره هيوادوال 

کارونه له السه ورکړي، خو زياتوي چې د کار او 

ټولنيزو چارو وزارت د بېکارۍ د کچې د راکمولو 

لپاره پر نويو دندو د زده کړو ځوانانو د استخدام 

چــاره پيل کړې ده او هڅــه کوي چې په هيواد 

کې د بهرنيو پانګه اچوونکو د تشــويق له الرې 

پانګــه اچونه زياته او د کار زيات فرصتونه ايجاد 

کړي.
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ارزگان والیتی دفرت
ارزګان: د مالل�ۍ ع�ايل لېس�ې 
پ�ه ۱۲ ټولګ�ي ک�ې حق�وق برشي 

موضوعات تدریس شول

د روان ۱۳۹۶ کال د غویــي پــر ۴مــه د 

ترينکوټ مرکز د ماللۍ عايل لېســې ۱۲الف 

ټولګي ته چې شــمېر يې ۲۲ تنو ته رسېده د 

ماشوم د حقونو کنوانســیون، د برشي حقونو 

مفهوم او نور حقوق برشي موضوعات تدريس 

شول. 

يــاد موضوعات زده کونکو تــه په زړه پوري 

ؤ او غو ښــتنه یې وکړه چــې نور حقوق برشي 

موضوعات هم ورته تدريس يش.

جالل آباد سیمه ایز دفرت
لغ�ان: د م�ي اردو منس�وبينو 

رسه ښوونيز ورکشاپ جوړ شو
د ۱۳۹۶ ملریــز کال د غویــي له ۴مې تر 

۵مې نېټې د ۲۰۱ ســیالب قــول اردو اړوند د 

لغامن والیت د لومړۍ پلې لوا د کنفرانسونو په 

تاالر کې ۳۱ تنو عايل رتبه منسوبینو رسه ( د 

برشي حقونو په تامني کې د امنیتي او دفاعي 

ځواکونــو رول( تر رس لیک الندې دوه ورځنی 

ښوونیز ورکشاپ جوړ شو.

د یــادې لوا قومندان بریــد جرنال نورعلم 

)حلیــم( د خپلو خربو پر مهال د کمیســیون 

پر فعاليتونو خوښي وښــوده او وعده یې وکړه 

چې د دندې او جګړو پر مهال به برشي حقونه 

پــه پام کې نیيس او خپل ځواکونه به د برشي 

حقونو له معیارونو رسه برابره وي، نوموړي ټولو 

منســوبینو ته په کلکه سپارښــتنه وکړه چې د 

ورکشــاپ ټولو موضوعاتو څخه پوره ګټه پورته 

کړي او له نورو منسوبينو رسه یې د پوهاوي په 

موخه رشیک کړي.

په لغان کي د معلولینو د حقونو 
د پوهاوي غونډه جوړه شوه

پــه ختيــزو واليتونو کــې د افغانســتان د 

بــرشي حقونــو د خپلواک کميســيون جالل 

آباد سیمه ییز دفرت د معلولیت لرونکوو وګړو د 

برشي حقونو مالتړ او پرمختګ څانګې د روان 

۱۳۹۶ملریز کال د ثور میاشت په شلمه نیټه 

د لغامن والیت د ښــځو چارو په ریاست کې د 

معلولینــو برشي حقونو په تامین کې د ښــځو 

رول تــر عنوان الندې درې ســاعته ښــوونیزه 

غونډه وکړه. 

په غونډه کــې د معلولیــت لرونکو وګړو د 

حقونو په اړه د ميل او نړیوالو قوانینو موضوعاتو 

کاري  او  د جوړښــت  د کمېســیون  برســیره 

صالحیتونو او کړنو پــه اړه هم لنډ معلومات د 

غونډې ګډونوالو ته ورکړای شول.

گردیز سیمه ایز دفرت
خوست: له قاضیانو، څارنواالنو او 

مدافع وکیالنو رسه ورکشاپ جوړ شو
د ګردیز سیمه ایز دفرت د ښوونې او روزنې 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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څانګې خوســت والیت ته ســفر وکړ. د غويي 

مياشــتې پر ۴مه نیټه د ورکشاپ لومړۍ ورځ 

پیل شــوه، چې پکــې د افغانســتان د برشي 

حقونــو خپلــواک کمیســیون او د امبودزمن 

څانګې اړوند معلومات ورکړل شول.

پــه دویمــه ورځ د عادالنــه محاکمــو تــر 

رسلیــک الندې پرزنټیشــن وړاندې شــو او له 

ګډونوالو رسه ګروپي کار وشــو. د ورکشاپ په 

درېیمه ورځ د اد اري فساد په اړه بحث وشو او 

پرزنټیشن وړاندې شو، د برشي حقونو اړوند یو 

۲۰ دقیقه یي فلم هم وښودل شو او د ورکشاپ 

پر ګډونوالو تصدیق پاڼې وویشل شوې.

د تاوتریخج�ن افراطی�ت  رسه د 
مبارزې تر رسلیک الندې دوه ورځنی 

سمینار تررسه شو

د ۱۳۹۶ کال د غويي میاشــتې له ۲۶ تر 

  CAPAU ۲۷ نیټې پورې په افغانستان کې د

موسسې له لوري، د افغانستان د برشي حقونو 

خپلواک کمیســیون د ګردیز ســیمه يیز دفرت 

په همکارۍ د )تاوتریخجن افراطیت له منځه 

وړل ( تررسلیک الندې دوه ورځنی سمینار په 

شاهي رستورانت کې تررسه شو، چې د پکتیا 

والیت د دولتي او غیر دولتي ادارو د مسوولینو 

رسبیــره د ټولنــې د بیالبیلو برخــو ۱۵۰ تنو 

استازو پکې ګډون درلود.

د برشي حقونو په پیاوړتیا کې د 
محصلینورول

د ۱۳۹۶کال د غویي پر ۲۰مه د ښــوونې 

او روزنې د پوهنځي له محصلینورسه )د برشي 

حقونو په پیاوړتيا کې د محصلینو رول( تر رس 

لیک النــدې د ياد پوهنځي پــه کتابتون کې 

د ۲۵ تنو محصلینو په ګډون ښــوونيزه غونډه 

وشوه.

د غونډې په پــای کې محصلینو د والیتي 

دفرت د فعالیتونو ستاینه وکړه او زياته يې کړه، 

چې موږ به د کمیسیون په څنګ کې د برشي 

حقونو په پیاوړتیا کې هراړخیزه مبارزه وکړو.

ل�ه پکتی�ا پوهنت�ون رسه د دوه 
لی�ک  هوک�ړه  همکاری�و  اړخی�زو 

السلیک شو

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

د  دفــرت  ایــز  ســیمه  ګردیــز  د  کمیســیون 

ســرتاتیژیک پالن او عمل کړنــالرې له مخې 

لــه پکتیا پوهنتون رسه د دوه اړخیزو همکاریو 

هوکړه لیک، د یاد پوهنتــون د رییس دوکتور 

ســیدويل جاللــزي او د پوهنتــون د بیالبیل 

پوهنځیو د رییسانو او استادانو په ګډون په یو 

لړ مراسمو کې السلیک کړ.

د پکتیا پوهنتون رییس ښــاغيل جاللزي 

له کمیســیون څخه د مننې په ترڅ کې زیاته 

کړه چې ، دوی د بــرشي حقونو د خوندیتوب 

او عامه پوهاوي لپاره له کمیسیون رسه په ګډه 

مبــارزه او کار کوي او خپله وجیبه بويل، څو د 

دوی د هڅو په پایله کې د خلکو برشي حقونه 

خونــدي يش او یوه ټوملنلې ټولنــه رامنځته 

يش .

کندهار سیمه ایز دفرت
کنده�ار: په عديل ارګانونو کې د 
قوانینو تطبیق په اړه ورکشاپ جوړ 

شو
د کندهار د برشي حقونو د سیمه ییز دفرت 

د حقوقــي تعلیامتــو څانګــې د روان ۱۳۹۶ 

کال د غویــي د میاشــتې ۱۱ – ۱۳ نېټــې 

پورې د کندهار د ژړۍ ولســوالۍ د محکمې، 

څارنوالــۍ، مدافع وکیالنو، ميل پولیســو او د 

ميل امنیت له ۳۰ تنومســوولینو او کارکونکو 

رسه په عديل او قضایــي ارګانو کې د قوانینو 

او عدالــت  د تطبیق تر رسلیک الندې د ژړۍ 

ولســوالۍ د غونډو په تاالر کــې درې ورځنی 

ورکشا پ جوړ کړ.

د غونډې برخه والو د برشي حقونو د سیمه 

ییز دفرت مننه وکړه، د ورته ښوونیزو ورکشاپونو 

جــوړول  يې ګټــور وبلل او غوښــتنه یې وکړه 

چــې نور داســې ورکشــاپونه هــم وررسه جوړ 

يش، ګډونوالو ژمنه وکړه چې د هیواد د نافذه 

قوانینــو او عدالت د تطبیق په برخه کې به له 

هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي.
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دفتر ساحوی والیت هرات
برگزاری سیمینار علمی 

حق دسترسی به اطالعات 
در والیت هرات

بر اس��اس برنامه عمل کمیس��یون مستقل 
حقوق بش��ر افغانستان، س��یمنیار علمی حق 
دسترس��ی به اطالعات توسط بخش تعلیمات 
دفترساحوی هرات با همکاری دانشکده حقوق 
و علوم سیاس��ی دانشگاه خصوصی غالب برگزار 
شد. در این س��یمینار علمی، استادان دانشگاه، 
رئیس و اعضای دفتر س��احوی هرات، مسؤوالن 
و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دانشجویان 

حضور داشتند.
در این سمینار سیدعبدالقادر رحیمی، رئیس 
دفتر س��احوی هرات در مورد ضرورت و اهمیت 

حق دسترسی به اطالعات، 
داکت��ر س��یدعظیم فقیری مع��اون علمی 
دانش��گاه غالب ضمن تشکر از ابتکار کمیسیون 
مستقل حقوق بش��ر بخاطر برگزاری سیمینار 
علمی حق دسترس��ی ب��ه اطالعات، ب��ا تأکید 
بر همکاری این دانش��گاه، و روابط نزدیک بین 
کمیسیون و نهادهای علمی و آکادمیک، صحبت 
کردند. در ادامه نیز سه تن از استادان دانشگاه، 
خانم بختیاری، خانم شیخ زاده و خانم محمودی 
مقاالت علمی ش��ان را درباره حق دسترسی به 

اطالعات ارائه کردند. 
در پایان این س��یمینار رئی��س اطالعات و 

فرهنگ والیت ه��رات ، در زمینه وضعیت حق 
دسترسی به اطالعات در کشور صحبت کردند و 
سرانجام داکتر غالم سعید راشد، رئیس دانشگاه 
غال��ب به جمع بن��دی و نتیجه گیری س��مینار 

پرداخت.

برگزاری کارگاه های آموزشی حقوق 
بشر در دانشگاه های خصوصی 

والیت هرات
براس��اس برنامه عمل کمیس��یون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان کارگاه های آموزش��ی 
حقوق بش��ر با هماهنگی بخش تعلیمات دفتر 
ساحوی هرات در چند دانشگاه خصوصی والیت 
هرات )خواجه عبداهلل انصاری، آس��یا، اش��راق( 
برگزار شد. این کارگاه ها براساس تفاهم نامه های 
قبلی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر و این 
دانشگاه ها، جهت ارتقای ظرفیت دانشجویان و 
بلند بردن سطح آگاهی شان از مسایل حقوق بشر 

برگزار شد.

دفتر ساحوی والیت بلخ
آموزش ده طفل در سمنگان برای 
مهارت های آموزش طفل به طفل 

طی یک کارگاه آموزشی سه روزه 10 طفل در 
شهر ایبک والیت سمنگان با متدهای آموزشی 
طفل به طفل آشنا شدند. این اطفال که شامل 
پنج دختر و پنج پس��ر میشدند، به روزهای 4 و 

5 ثور با عنوان بیایید حقوق خود را بشناس��یم، 
در لیسه نس��وان آجانی ملکه شهر ایبک ضمن 
شناخت حقوق طفل، مهارت های آموزش آن را 

یاد گرفتند.

حاکمیت قانون و حقوق بشر در مزار 
شریف

طی یک کارگاه آموزشی سه روزه، بیست تن 
از منسوبان ارگان های حراست از حقوق والیت 
بلخ با آموزه های حقوق بشر آشنایی عمیق تری 
پیدا کردند.  این کارگاه که  با عنوان »حاکمیت 
قانون و حقوق بش��ر« از 26  تا 28 ثور در تاالر 
کنفرانس های دفتر س��احوی بلخ کمیس��یون 
مستقل حقوق بشر برگزار شد. مفاهیم بنیادی 
حقوق بش��ر، مکلفیت های دولت ها بر اس��اس 
حقوق بشر و قانون مبارزه با قاچاق انسان از جمله 
مطالبی بود که میان مربیان و اشتراک کنندگان 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دفتر والیتی غور
جلسه هماهنگی سه ماهه 

با نمایندگان رسانه 
و تجلیل از روز جهانی مطبوعات 

دفتر والیتی غور جلسه سه ماهه با اصحاب 
رس��انه ها را، غرض ایجاد هماهنگی و دریافت و 
رسیدگی به مطالبات حقوق بشری خبرنگاران و 
رس��انه ها در تاریخ 13 ثور در تاالر همایش های 

دفاتر س��احوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانس��تان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مس��ؤولیت رس��می آن مسجل شده اس��ت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایس��ته به  انجام رسانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی 
نیز بخشی از کوشش های صورت گرفته در ترویج فرهنگ و تقویت ارزش ها و فعالیت های حقوق بشری تلقی 
می شود. از آن جایی که دامنه  این فعالیت ها گسترده 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 وبس��ایت کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه ثور  1396
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دفت��ر برگزار کرد. هم چنین در ای��ن روز از روز 
جهانی مطبوعات توس��ط خبرنگاران با حمایت 
دفتر والیتی کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانستان با حضور 22 تن از خبرنگاران و فعالین 
جامعه مدنی، رؤسای اطالعات و فرهنگ، کار و 
امور اجتماعی و س��خنگوی مقام والیت تجلیل 

شد. 
نمایندگان رس��انه ها از کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان برای تدویر جلس��ات 
هماهنگی تقدیر کرده و تعهد شان را بر مبنای 
حمایت از حقوق بش��ری شهروندان در راستای 
کاری شان اعالن داشتند. آنان همچنان مشکالت 
خبرنگاران و رسانه ها را شامل عدم دسترسی به 
موقع به اطالعات، نبود خانه خبر، نیاز مجدد به 
تعیین رئیس اتحادی��ه خبرنگاران چه از طریق 
انتصابی یا انتخابات آزاد و سایر موضوعات مرتبط 

را مطرح کردند. 

برگزاری کار گاه آموزشی حقوق 
بشر برای 37 تن از منسوبین امنیتی 

ولسوالی لعل وسرجنگل 
بخش آمبودزمن با همکاری بخش تعلیمات 
وبخش اطفال دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر کارگاه آموزشی سه روزه را با عنوان 
»آموزش حقوق بش��ر« از تاری��خ 11 تا 13 ثور 
1396خورشیدی، با حضور 37 تن از منسوبین 
نیروهای امنیت ملی و پولیس قوماندانی امنیه 

ولسوالی لعل و سرجنگل برگزار کرد.
این کارگاه آموزش��ی با سخنان عبدالصمد 
امیری، سرپرس��ت دفتر والیتی غور کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افتتاح و اهداف کمیسیون 
مستقل حقوق بشر، اهمیت این کارگاه آموزشی 
و تفاهم نام��ه همکاری و هماهنگی میان وزارت 
دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاس��ت عمومی 
امنیت ملی و کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانس��تان را برای اش��تراک کنندگان به طور 

مفصل بیان کرد.
سپس ناظرحسین معاون، قوماندانی امنیه 
لعل و س��رجنگل در مورد همکاری همه جانبه 
با کمیسیون مس��تقل حقوق بشر صحبت کرد 
و برگزاری چنین کارگاه ها را بسیار مفید و مؤثر 

خواند.
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
همه س��اله طبق برنامه عم��ل خویش در تالش 
اس��ت از طریق برگزاری برنامه های آگاهی دهی 
و برگزاری کارگاه های آموزش��ی، سطح آگاهی 
ش��هروندان و جامع��ه را از موضوع ها و مفاهیم 
حقوق بش��ری افزایش دهد. برگ��زاری کارگاه 
آموزشی س��ه روزه برای منسوبان امنیت ملی و 
قوماندانی امنیه ولسوالی لعل و سرجنگل والیت 
غ��ور به منظور بلند بردن س��طح آگاهی آن ها از 

قوانین و موضوع های حقوق بشری برگزار شد.

شرکت کنندگان، برگزاری چنین کارگاه های 
آموزش��ی را برای ارگان های امنیت��ی مؤثر و با 
اهمیت خوانده و برای برگزاری بیش��تر چنین 
برنامه ها تأکید داش��تند. آنان تعهد سپردند که 
ب��رای ترویج فرهن��گ و رعایت حقوق بش��ر و 
حقوق بین الملل بشردوستانه در صفوف نیروهای 
امنیتی تالش می کنند و آنچه را فرا گرفته اند به 
سایر همکاران و اطرافیان خویش انتقال داده و 

در اجرای وظایف خویش عملی می کنند.

دفتر ساحوی بامیان
کارگاه آموزشی سه روزه روش های 

حقوقی حمایت از خانواده
 بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر 
س��احوی بامیان، کارگاه آموزش��ی سه روزه را با 
عنوان »مکانیزم های حقوقی حمایت از خانواده« 
با ش��رکت 47 تن از دانش��جویان که شامل 21 
دختر و 26 پس��ر در تاریخ 5 تا 7ثور 1396 در 
تاالر همایش های دفتر س��احوی بامیان برگزار 
کرد. دانشجویان اش��تراک کننده دانشکده های 
هفت گان��ه دانش��گاه بامیان از س��احات تحت 
پوشش دفتر س��احوی بودند. در جریان سه روز 
موضوع های مختلف حقوق بشری از طرف داکتر 
عبدالرحیم اخالقی رئیس مؤسس��ه تحصیالت 
عالی بامیکا، داکتر حنیف و استاد زکی از اساتید 
آن مرکز، محمدجاوید کریمی، حکیمه علیزداه، 
عزی��زاهلل رحمانی و حوا صادق��ی طرح و بحث 

شد. 
-مالق��ات رئی��س دفتر س��احوی بامیان با 
مسئولین ولسوالی های بهسود اول و مرکز بهسود 
والیت میدان وردک. رئیس دفتر ساحوی بامیان 
به تاریخ 14، 15 و 16 ثور 1396 از ولسوالی های 
بهس��ود اول و مرک��ز دیدار کرد. در این س��فر، 
کارمن��دان دفتر س��احوی بامیان از بخش��های 
مختل��ف در مالقات ه��ای رس��می و دیدارهای 
مردمی رئیس دفتر س��احوی بامیان را همراهی 
کردند. رئیس دفتر ساحوی بامیان در جلسه ای 
که با مسؤوالن مرکز بهس��ود داشت، وظایف و 
صالحیت های کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان را بیان کرد و اظه��ار امیدواری کرد 
که در حاکمیت قانون در س��احات کاری ش��ان 
تالش کرده و با رعایت احکام قانون، ارزش های 
حقوق بشری را احترام کرده و توسعه دهند. در 
مقابل مسؤوالن ولسوالی های یاد شده نیز برای 
همکاری جدی و پایدار با کمیس��یون استقبال 

کردند. 

دفتر ساحوی کابل 
برگزاری کارگاه آموزشی 3 روزه در 

والیت کاپیسا
بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل کارگاه 
آگاهی دهی سه روزه را با عنوان »آموزش حقوق 

بش��ر برای نیروه��ای امنیت��ی و دفاعی والیت 
کاپیسا« از تاریخ 28  تا  30 حمل 1396 برای 

سه روز برگزار کرد.
این کارگاه آموزش��ی ب��ا هماهنگی بخش 
حقوق بش��ر قوماندانی امنیه والیت کاپیسا در 
سالن آن قوماندانی برگزار شد که در آن 39 تن 
از منسوبان و کارکنان قوماندانی امنیه، ریاست 
امنیت ملی و مرکز هماهنگی اردوی ملی در آن 
والیت ش��رکت کردند که 8 تن از این اشتراک 
کنندگان زن بودند. شرکت کنندگان این کارگاه 
آموزش��ی از برگ��زاری کارگاه و موضوع ه��ای 
مطرح شده در کارگاه آموزشی استقبال کرده و 
در ختم آن تعهد کردند که آن چه را فرا گرفته اند 
به سایر همکاران و اطرافیان خویش انتقال داده 

و در اجرای وظایف خویش نیز رعایت کنند.

دفتر ساحوی فاریاب
جلسه آموزشي حقوق اطفال با لیسه 

پسرانه زراعت  در ولسوالي قرغان 
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتي فاریاب، کمیسیون  مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان، جلس��ه آموزش��ي و آگاهي دهي را 
در رابطه با قاچاق و اختط��اف اطفال و راه هاي 
بیرون رفت از آن را با شرکت 38 تن از شاگردان 
و معلمان لیسه مسلکي زراعت ولسوالي قرغان 
برگزار ک��رد. هدف این جلس��ه، آگاهي دهي از 
قوانی��ن مل��ي و بین المللي در زمین��ه قاچاق و 
اختطاف انسان و هم چنین جلوگیري از قاچاق و 

اختطاف انسان بود. 

دفتر والیتی هلمند
ت��الش کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان در راس��تای نهادینه شدن عمل کرد 
پولی��س برمبن��ای  قوانین  مل��ی و بین المللی 
بخش آمبودزمن دفتر والیتی هلمند کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان از تاریخ 5 تا 7 ثور 
کارگاه آموزشی سه روزه را با منسوبان قوماندانی 
امنی��ه و پولیس حوزه های ش��هر لش��کرگاه با 
بخش های پولیس جنایی، کشف، تروریزم، مواد 
مخدر و حل مش��کالت خانوادگی با حضور 42 

تن از افسران پولیس  برگزار کرد.

دفتر والیتی بدخشان 
کارگاه آموزشی 

با نیروهای امنیتی و دفاعی 
ولسوالی جرم والیت بدخشان

بخش آمبودزمن دفتر والیتي کمیسیون مستقل 
حقوق بشر بدخش��ان، کارگاه آموزشي سه روزه 
را براي منس��وبین نیروهای امنیتی و دفاعی از 
جمله پولی��س ملي، اردوي مل��ي، امنیت ملي 
و پولیس ه��ای محلی ولس��والی ج��رم والیت 
ادامه در صفحه 19
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براساس قوانین داخلی افغانستان و اسناد 

بین املللی هرنوع شکنجه و رفتارهای ظاملانه و 

تحقیرآمیز ممنوع است. اسناد بین املللی ای که 

شکنجه را منع کرده  دولتی های عضو را مکلف 

کرده اســت تا راه های پیشگیری از شکنجه را 

در قوانین داخلی خود مشخص کنند. شکنجه 

در قانون اساســی، قانون جــزا و قانون اجراات 

جزایی و قانون منع شــکنجه، ممنوع قرار داده 

شده است.

قانــون جزای افغانســتان جزای شــکنجه 

کننده را مشــخص کرده و ترصیح کرده اســت  

در صورتی که قربانی در نتیجه شکنجه زخمی 

می شــود و آسیب می  بیند، شــکنجه کننده به 

اندازه آســیبی که قربانی دیده، به حبس میان 

مدت یا درازمدت محکوم می شــود. براســاس 

قانون جزای افغانســتان در صورتی که قربانی 

شکنجه در اثر شــکنجه از بین برود، کسی که 

شکنجه کرده به جزای قتل محکوم می شود. 

براساس قوانین داخلی و اسناد بین املللی، 

نهادهای امنیتی و کشفی اجازه ندارند تا برای 

گرفنت اقــرار و اعرتاف از متهــامن و مظنونان 

آن ها را شکنجه کنند. هرچند 

آمار شکنجه در زندان ها و توسط 

نهادهای امنیتی کاهش یافته؛ 

اما به دالیل عدم آگاهی از قانون، 

عــدم دسرتســی به علــوم و ابزار 

امروزی اثبات جــرم و محدودیت 

دسرتسی به وکیل مدافع، شکنجه 

هنوز وجود دارد.

باوجودی که شــکنجه بــه صورت مطلق 

و در همه حال منع قرار داده شــده است؛ اما 

اقدام به شکنجه و بدرفتای هنوز به عنوان یکی 

از شیوه های معمول تحصیل اقرار و اطالعات 

از افــراد مظنون و متهم و یــا تخویف و تهدید 

آن ها به خصوص در کشــورهایی با نظام های 

فاســد و ناکارامد قضایی به کار برده می شود. 

براساس گزارش های کمیسیون مستقل حقوق 

برش افغانســتان، شــکنجه هنوز در نهادهای 

دولتی وجود دارد و گروه های مخالف مســلح 

دولت نیز برای بدســت آورد معلومات و گرفنت 
اقرار از متهامن، به شکنجه اقدام می کنند.۲

تعذیب شهروندان افغانستان برای اقرار و 

اعرتاف به جرمی که انجــام داده  یا نداده اند، 

در دوره هــای مختلــف معمــول بوده اســت. 

حکومت های شاهی، کمونیستی، مجاهدین و 

طالبان هر کدام به نوبه خود به مقصد گرفنت 

اقرار از مظنونان، دســت به شکنجه می زدند. 

اما کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

از آغاز فعالیتش تاکنــون، همواره تالش کرده 

اســت تا با توصیه و نظارت از نهادهای دولتی 

داکتر سیما سمر: 

شکنجه به هر دلیلی ممنوع است
حسین سیرت

جلو شکنجه را بگیرد. 

داکرت سیام سمر رییس کمیسیون مستقل 

حقــوق برش افغانســتان می گوید شــکنجه یا 

تعذیب یک عمل جرمی و غیرانســانی است و 

در نتیجه این عمل انسان ها »به کاری اعرتاف 

می کنند کــه آن را انجــام داده یــا نداده اند.« 

رییس کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

گرفنت اعرتاف از راه شــکنجه را خالف کرامت 

انســانی می داند و تاکید می کند که این عمل 

در قوانین منع قرار داده شده است:  »ما تالش 

می کنیم که شــکنجه کامال محو شــود و هیچ 

انسانی شکنجه نشود.«

رییــس کمیســیون مســتقل حقــوق برش 

افغانســتان تاکید کرد کــه پولیس چون زنجیر 

اول عدالت اســت نباید دست به شکنجه بزند:  

»پولیس باید از شــکنجه خــودداری کند و در 

برخوردها با مظنونان، به این مساله توجه مناید.« 

خانم سمر افزود که شکنجه در نهادهای دولتی 

کاهش یافته ولی هنوزهم افرادی هســتند که 

فکر می کنند »شکنجه حق شــان است زیرا از 

قوانین آگاهی ندارند و فکر می کنند چون یک 

فرد متهم به حمله انتحاری است یا عضو گروه 

طالبان یا ســایر گروه های مخالف اســت باید 

شکنجه شــود؛ در حالی که شکنجه در قانون 

منع شده است.« خانم سمر افزود باوجودی که 

یک شخص دزد و قاتل است؛ اما دارای کرامت 

انسانی است و باید این حق او، احرتام شود. 

هرچند تعریفی که از شــکنجه شده بیشرت 

بــر تعذیب و آزار و اذیت انســان ها برای گرفنت 
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اقرار تاکید شده اما آگاهان مسایل حقوقی به 

این باورند که هرنوع رفتار تحقیرآمیز و خشــن 

نســبت به بازداشت شــدگان، اعم از مظنون، 

متهم و محکوم اطالق می کنند. تعریف شکنجه 

در کنوانسیون منع شکنجه چنین آمده است:  

شــکنجه عبارت از هر عملی است که با اجرای 

آن، درد و رنج شــدید جســمی یــا روانی عمدا 

باالی یک شــخص بــرای مقاصــدی چون به 

دســت آوردن معلومات، گرفــنت اعرتاف از وی 

یا از شــخص ثالث تحمیل می گــردد، مجازات 

وی به خاطر عملی که خودش یا شخص ثالث 

مرتکب گردیده یا مظنون به ارتکاب آن اســت، 

تهدید کردن یا وادار ساخنت او یا شخص ثالث 

برای هر دلیل مبنی بــر هرنوع تبعیض زمانی 

که همچو درد یا رنج توســط یا به تحریک یا با 

رضایت یا موافقت یک مامور دولت و یا شخص 

دیگــری که از مقام رســمی دســت بــه اقدام 
می شود، تحمیل گردد.۳

تاکید بر منع شکنجه

مقام هــا در حکومــت افغانســتان تاکیــد 

می کنند که شکنجه براساس قوانین داخلی و 

کنوانســیون منع شکنجه منع قرار داده شده و 

نهادهای تطبیق کننده قانون نباید دســت به 

شکنجه بزنند. سندهایی حقوقی ای که شیوه 

رفتار نیروهای امنیتی از جمله پولیس را تعریف 

می کنند نیز بر منع شکنجه تاکید کرده اند. 

قواعد طرز سلوک پولیس یکی از سندهایی 

اســت که ماموران پولیس هنگامی که کارشان 

را به عنــوان عضو پولیس آغــاز می کنند به آن 

ســوگند یاد می منایند. یکی از ماده های طرز 

سلوک پولیس این است:  »پولیس به هیچ عنوان 

شکنجه نخواهد کرد، به هیچ عنوان شکنجه را 

تحمل نخواهد کرد و به هیچ عنوان اوامر دال بر 
شکنجه را نخواهد پذیرفت.«۴

براساس کنوانسیون منع شکنجه در صورتی 

که تحت نظــارت پولیــس و یا ســایر ماموران 

امنیتی شــکنجه صــورت گیرد و یــا با رضایت 

ماموران رســمی دولتی شــکنجه انجام شود، 

همچنین مامورانی که از شــکنجه خرب شوند و 

سکوت کنند، چنین افرادی مسوول و پاسخگو 

هستند. 

مقام های رسمی حکومت به خصوص لوی 

سارنوالی بارها تاکید کرده اند که شکنجه قابل 

قبول نیســت و نهادهای عدلی قضایی آخرین 

تالش های شان را به خرج می دهند تا از عمل 

غیرقانونــی شــکنجه در محالت ســلب آزادی 

مربوط به حکومت جلوگیری کنند. 

شکنجه روانی 

شکنجه همیشــه با خشونت فزیکی همراه 

نیست و گاهی امکان دارد یک فرد از نظر روحی 

و روانی شــکنجه شود. در شکنجه روانی تالش 

می شــود تا شخص دچار ترس و اضطراب شود 

در حالی که نوع این شــکنجه جسمی نیست. 

شکنجه روانی به هدف از بین بردن شخصیت 

انســانی و محو اراده انسان ها صورت می گیرد 

ولو این نوع شکنجه تاثیر موقت داشته باشد. 

زندانــی کردن انفــرادی بــدون دادن غذا، 

بــدون دادن آب، اجــازه ندادن از اســتفاده از 

تشناب توسط پولیس، نشان دادن اعدام های 

منایشــی، تهدید بــه انداخــنت وی از پنجره، 

فحش و دشــنام، فرو کردن رس قربانی در مواد 

متعفن اعاملی اســت که شــکنجه محســوب 

می شوند و قربانی به شکل روانی مورد شکنجه 
قرار می گیرد.۵

رفتارهای ظاملانه و غیرانسانی اما با شکنجه 

تفاوت دارد ولی در کنوانســیون منع شــکنجه 

ممنوع قرار داده شده است. نوعیت تشخیص 

شکنجه با رفتارهای ظاملانه و غیرانسانی مربوط 

به میزان رنجی اســت که به فرد وارد می شــود. 

رفتــار تحقیر کننده موضوع دیگری اســت که 

کنوانسیون منع شکنجه آن را منع کرده است. 

رفتار تحقیر کننده به اعاملی گفته می شود که 

یک فرد را نزد دیگــران بی نهایت تحقیر کند و 

یا کســی را به عملی که خــالف اراده و وجدان 

اوست، مجبور مناید. در مورد دیگر تاکید شده 

اســت که اگر اعاملی بر قربانی انجام شود که 

او در چشم خودش خوار شود نیز در زمره رفتار 

تحقیر آمیز به حساب می آید.

اما درد و رنج هایی که ذاتا ناشی از مجازات 

می شوند، شکنجه نیســتند. چنانچه براساس 

قوانین یک مجرم زندانی می شود، به فضای باز 

دسرتسی ندارد و منی تواند آزادانه گشت و گذار 

کند، این موضوع نیز درد و رنج به وجود می آورد 
اما شکنجه نیست.۶

نحوه بازداشت افراد توسط پولیس به نحوی 

که شخص با شدت و خشــونت بازداشت شود 

و به داخل یک اتاق انداخته شود، رفتار تحقیر 

کننده محسوب می شود. هرگاه گروهی از افراد 

به صورت علنی و بــه منظور برخورد متفاوت از 

دیگران جدا گردد نیز رفتار تحقیر آمیز محسوب 

می شود. 

اما تحقیق هایی که کمیســیون مســتقل 

حقوق برش افغانســتان در ســال های گذشته 

در رابطه به شکنجه انجام داده نشان می دهد 

که پولیس بیشرت از هر نهاد دیگر دولتی اقدام 

به شکنجه کرده است. گزارش های کمیسیون 

مستقل حقوق برش نشان می دهد که شکنجه 

در پولیــس بیشــرت از هــر نهاد دولتــی وجود 

دارد چنانچــه در یکی از گزارش ها آمده اســت 

که اســت که پولیس عامل بیــش از ۶۵ درصد 
قضایای شکنجه است. ۷

پیشگیری از شکنجه

شکنجه در قانون منع شکنجه و کود جزایی 

که هــردو توســط دولت تدوین شــده، ممنوع 

قرار داده شــده است. از ســوی دیگر شکنجه 

جــرم داخلی و بین املللی اســت و عامالن آن 

باید براساس قوانین، مورد مجازات قرار گیرند. 

مقام ها در دولت افغانستان می گویند که برای 

پیشگیری از شکنجه، قربانی هرچه رسیع تر به 

قاضی دسرتســی پیدا کنند و بتوانند دردهای 

خود را به قاضی مستقل بگوید و از شکنجه هایی 

که در حق او شده گزارش دهد. 

شــکنجه،  از  پیش گیــری  دیگــر  شــیوه 

موجودیت هیاتی است که باید از توقیف خانه ها 

بازدید کنند. این نظارت توســط ســازمان های 

مســتقل غیردولتی و یا بین املللی انجام شود 

و نظارت کنندگان باید بتوانند با توقیف شده ها 

گفتگو کنند. 

مورد دیگری ســبب می شــود تا از شکنجه 

خودداری شــود، بی اعتبار کردن اقراری است 

که تحت شــکنجه به دســت آمده اســت. این 

موضوع در قوانین داخلی افغانســتان نیز آمده 

است و نهادهای عدلی می توانند اقرارهایی این 

چنینی را رد کنند. آمــوزش مجریان قانون راه 

دیگری برای جلوگیری از شکنجه است. پولیس 

و سایر کارمندان نهادهای امنیتی باید آموزش 

داده شوند تا از شکنجه خودداری منایند. 

جربان خساره برای قربانیان شکنجه مورد 

دیگریست که مانع شــکنجه در ادارات دولتی 

می شود. کســانی که قربانی شکنجه هستند 

باید جربان خسارت شوند. 

امــا گزارش هایــی که توســط کمیســیون 

مســتقل حقوق برش در رابطه به شــکنجه نرش 

شــده آمده اســت که قوانین جزای افغانستان 

به متام مصادیق شــکنجه نپرداختــه و برخی 

از خالهــای قانونی وجــود دارد در این گزارش 

همچنین پیشــنهاد شده اســت که کارمندان 

بخش هــای نظامــی از قوانیــن برشدوســتانه 

آگاهــی ندارنــد بنابراین باید این رضور اســت 

تا آموزش های مشــخص حقوق برشی شــامل 
نصاب تعلیمی مراکز آموزشی پولیس شود.۸

منابع:
۲:  گزارش شــکنجه و بدرفتاری در محالت سلب 

آزادی افغانستان صفحه . سال ۱۳۹۴ صفحه ۵

۳: کنوانسیون منع شــکنجه و رفتارهای ظاملانه 

غیرانسانی یا تحقیر کننده 

۴: ســخرنانی غــالم حیــدر عالمــه معــاون لوی 

سارنوالی افغانستان در دومین کنفرانس حقوق برش و 

پولیس ۱۰ ثور ۱۳۹۶ 

۵: هامن 

۶: هامن

۷:  گزارش علل شکنجه در نهادهای مجری قانون 

۱۳۸۶ صفحه ۱۵ 

۸: گزارش شــکنجه و بدرفتاری در محالت ســلب 

آزادی افغانستان تهیه شده توسط کمیسیون مستقل 

حقوق برش سال ۱۳۹۴
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معلولین یک��ی از الیه های داغدیده جامعه 
افغانستان بوده و به عنوان یک قشر آسیب پذیر 
طع��م تل��خ جنگ ه��ای ویرانگر را بیش��تر از 
الیه های دیگر جامعه چش��یده و با گوش��ت و 
پوس��ت خود لمس کرده اند، البته در ساحات 
تحت پوش��ش والی��ت فاری��اب نیز این قش��ر 
آس��یب پذیر مشکالت و دردهای تلخ و جانکاه 

خاص خویش را دارند.

وضعیت عمومی حقوق بشری اشخاص 
دارای معلولیت در والیت فاریاب:

وضعیت عمومی حقوق بش��ری اش��خاص 
دارای معلولی��ت در والی��ت فاری��اب مانن��د 
وضعیت عمومی حقوق بش��ری معلولین دیگر 
والیات کش��ور تا حدی ناگ��وار و نگران کننده 
اس��ت، آن ها با مش��کالت گوناگون اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی دس��ت به گریبان اند و با 
وصف حمایت و نظارت و تالش پیگیر همکاران 

دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان و دیگر نهادهای مدافع معلولین 
برای دفاع از حقوق بشری شان، با آن هم در اثر 
کم توجهی نهاده��ای ذی ربط دولتی هنوز هم 
معلولین از برخی حقوق و امتیازات قانونی شان 
برخوردار نیستند؛ که از مصداق ها و نمونه های 
بارز آن کم توجهی دولت به وضعیت ش��غلی، 
مس��أله تعلی��م و تربیه، مس��أله ازدواج و نبود 
س��طح زندگ��ی مناس��ب و دیگ��ر مصداق ها 
و امکان��ات حقوق بش��ری برای اف��راد دارای 
معلولیت والیت فاری��اب می توان یادکرد. این 
همه کاستی ها موجب شده آنگونه که شایسته 
است نتوانند مانند دیگر افراد جامعه از زندگی 

نسبتاً بهتری برخوردار شوند.
برخ��ی از معلولین والیت فاری��اب دارای 
معلولیت طبیعی و مادرزادی بوده و اما برخی 
از آنان در راه دفاع از وطن در صفوف نیروهای 
امنیتی کش��ور رزمیده و هنگام جنگ در برابر 

مخالفین مس��لح دولت، برخی از اعضای بدن 
خود را از دست داده اند.

اگ��ر چ��ه از لح��اظ حقوقی، اف��راد دارای 
معلولی��ت در قان��ون اختصاصی مربوط ش��ان 
دارای حق��وق و امتیازات��ی هس��تند، اما برای 
تطبیق و عملی ش��دن آن ها در س��طح کشور 
از جمل��ه در والیت فاریاب مش��کالت فراوانی 
موج��ود اس��ت. در صورتی که از س��وی دولت 
توجه الزم در قس��مت رفع مشکالت معلولین 
صورت نگیرد، زنان و کودکان معلول بیشتر از 

دیگران متضرر خواهند شد.
در مناطق دور دس��ت والیت فاریاب اکثر 
معلولین از حقوق اساسی ش��ان محروم بوده و 
افزون بر آن از لحاظ فرهنگی نیز گاهی اوقات 
توس��ط برخی افراد جامعه آگاهانه و ناآگاهانه 
تحقیر و با خشونت روبه رو می  شوند. هنوز هم 
اعض��ای خانواده  ها، محیط کار و اجتماع، بعضاً 
با رفتار نامناسب ش��ان بر افراد دارای معلولیت 

وضعیت حقوق بشری 
افراد دارای معلولیت
در والیت فاریاب
دفتر والیتی فرایاب / گزارش ویژه
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بی توج��ه ب��وده و از ای��ن لحاظ اف��راد دارای 
معلولی��ت فزیکی، روانی و ی��ا طبیعی، ضمن 
بی مه��ری افراد جامعه مورد آزار و اذیت روانی 

نیز قرار می گیرند. 
ریاست کارواموراجتماعی، شهدا و معلولین 
والی��ت فاری��اب به عنوان یک نهاد رس��می و 
مسؤول در عرصه حمایت از معلولین، تا کنون 
ق��ادر به ثبت تمامی اف��راد دارای معلولیت در 
ساحات تحت پوش��ش والیت فاریاب و تأمین 
حقوق ش��ان به طور منظم  نش��ده است، بلکه 
بن��ا به ادع��ای برخ��ی معلولی��ن و در نتیجه 
مصاحبه هایی که با آن ها توسط همکاران دفتر 
والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان و برخی رسانه های محلی انجام شده 
است، حقوق و امتیازات معلولین در چند سال 
گذشته بعضاً بر اساس آمار های خیالی و اسناد 
جعلی توس��ط افراد قدرتمند و سالم االعضا یا 
هم توس��ط کمش��ن کارها حیف و میل ش��ده 
اس��ت. اما دادخواهی متواتر از سوی همکاران 
دفتر والیتی کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانستان و نهادهای جامعه مدنی، خوشبختانه 
موجب ش��ده اس��ت که معلولین مستحق به 
امتیازات و حقوق خود ش��ان دسترسی یافته  و 

مستفید می شوند.
نبود تس��هیالت کاف��ی در بخش آموزش، 
ترانس��پورت و قابل دس��ترس نب��ودن مراکز 
عام المنفع��ه و نب��ود بعضی خدم��ات خاص و 
حمایت��ی دیگر از جانب دول��ت، زمینه حضور 
معلولین را در س��طح جامعه تا حدی کم رنگ 
س��اخته و درصد زیاد اشخاص دارای معلولیت 
از نعمت تعلیم و تحصیل و اش��تغال مناسب، 

محروم مانده اند.
شمار افراد اشخاص دارای معلولیت در 
والیت فاریاب با استناد به مراجع رسمی:

بر مبنای معلومات رس��می آمریت ش��هدا 
و معلولین ریاس��ت کاروامور اجتماعی والیت 
فاریاب ش��مار مجموعی معلولین ثبت شده در 
ای��ن والی��ت، 7267 تن ب��وده و از این جمله 
2115 تن زن می باش��ند. تع��داد افراد دارای 
معلولیت ش��امل و ش��اغل در مراجع رس��می 
والی��ت فاریاب تع��داد 27 تن می باش��ند که 
از س��وی ریاس��ت کارواموراجتماعی، شهدا و 
معلولین و از س��وی نهاده��ای امنیتی والیت 
فاریاب اس��تخدام و به برخ��ی ادارات دولتی و 

مؤسسات غیردولتی معرفی شده اند.
قابل یادآوری اس��ت که در ل��وای اردوی 
مل��ی فاریاب دو تن از معلولین و در قوماندانی 
امنی��ه والیت فاریاب ب��ه تعداد چه��ار تن از 
معلولین شامل )دو مرد و دو زن( که از ناحیه 
پاهای خویش معلولیت دارن��د، ایفای وظیفه 

می کنند.
آقای نصیر احمد حکیم��ی، معاون بخش 

ملک��ی قوماندان��ی امنی��ه والی��ت فاریاب در 
قس��مت استفاده از حقوق و امتیازات معلولین 
توس��ط اش��خاص دارای معلولیت چنین بیان 

می دارد: 
»زمانی که منس��وبین نظامی ما در جریان 
جنگ ب��ا مخالفی��ن دولت زخمی می ش��وند 
ب��ه آن ه��ا جه��ت صحت یابی ش��ان از طریق 
شفاخانه های مجهز ملی و بین المللی همکاری 
الزم ص��ورت می گیرد. از س��وی دیگر آن عده 
معلولین��ی که توانانی انجام وظیفه رس��می را 
داشته باش��ند در بخش اداری استخدام شده 
می توانند و افرادی که توسط کمیسیون صحی 
تثبیت معلولیت، به عنوان معلول کلی تثبیت 
می گردن��د مطاب��ق قانون حق��وق و امتیازات 
اش��خاص دارای معلولیت به مقدار سی و پنج 
فیصد آخرین معاش ماهوار خویش را با اجزاء 
و ضمایم آن بدون در نظر داشت مدت خدمت 
دریافت می کنند و آن عده از منسوبین نظامی 
که جان خویش را از دس��ت می دهند، معاش 
معلولی��ت به حیث معاش تقاع��د بدون وضع 
سهمیه متوفی برای بازماندگان شان پرداخت 

می شود.«
زمینه دسترسی اشخاص دارای معلولیت به 
حق آموزش، کار، درمان، فعالیت  های سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی، سهولت های رفت و آمد 
اشخاص دارای معلولیت در سطح شهرها و به 

خصوص ادارات والیت فاریاب:
زمینه دسترس��ي اشخاص دارای معلولیت 
به حق آموزش و پرورش، حق کار، حق صحت 
و غیره، سهولت هایی که به آن نیاز جدی دارند 
در مقایسه با تعداد زیاد معلولین، خیلی اندک 
می باش��د اما با آن هم افراد نابینا و ناش��نوا از 
طریق برنامه های درس��ی ویژه توسط استادان 
مؤسس��هIAM تدری��س ش��ده و در صورت 
داش��تن ظرفیت کاری زمینه ه��ای کار نیز تا 

حدی برای معلولین توانمند، فراهم است. 
برای دسترسی معلولین به حق صحت شان 
در س��طح مرکز ش��هرها هیچ مش��کلی وجود 
نداش��ته و اما در برخی مناطق و قریه های دور 
دست والیت فاریاب به امکانات صحی مناسب 

دسترسی کمتری دارند.
در زمین��ه حضور معلولی��ن در عرصه های 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی کدام مش��کل 
خاص وجود نداش��ته و حتی رئیس ش��ورای 
والیت��ی یک��ی از اح��زاب سیاس��ی در والیت 
فاری��اب دارای معلولیت جس��می ب��وده و اما 

وظیفه خویش را به خوبی انجام می دهد.
در س��طح دانش��گاه دولتی فاریاب نیز دو 
تن از استادان که از ناحیه پای خویش معلول 
می باشند بعنوان اس��تادان رسمی در قسمت 
تدری��س مضامین حقوقی، اقتص��ادی و ادبی 

فعالیت دارند.

در زمین��ه رفت و آمد معلولین در س��طح 
ش��هر میمن��ه و مراک��ز ولس��والی ها ک��دام 
محدودی��ت وجود ندارد و در عین حال برخی 
تعمیره��ای ادارات دولت��ی و هم چنان برخی 
مکات��ب و لیس��ه های تازه اعمار ش��هر میمنه 
به خاطر س��هولت رفت و آمد معلولین توسط 
ویلچ��ر، دارای زینه ه��ای مای��ل رف��ت و آمد 
یعنی »رمپ« می باش��ند و بخاطر گس��ترش 
اینگونه تس��هیالت رفت و آم��د در تعمیرهای 
تازه س��اختمان دولتی، از سوی همکاران دفتر 
والیتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان، دادخواهی ادامه دارد.
اینک نام های شش تن از معلولین توانمند 
والیت فاری��اب که بعنوان کارمن��د در ادارات 
مختل��ف دولت��ی و غیردولتی والی��ت فاریاب 

مشغول انجام وظیفه رسمی هستند:
احم��د جاوی��د فیضی ک��ه از ه��ردو پای 
خوی��ش معلول ب��وده و به حی��ث مدیر منابع 
بش��ری ریاست شهرداری میمنه ایفای وظیفه 

می کند.
خیرمحم��د فرزن��د کینجه ک��ه از ناحیه 
پای معلول می باش��د و مدت 15 س��ال است 
در بخش تکنس��ین مرکز فیزیوتراپی شفاخانه 

IAM کار می کند.
مین��ا فرزند محمداعظم ک��ه از ناحیه پای 
معلول بوده در بخش تکنسین مرکز فیزیوتراپی 

شفاخانه IAM کار می کند
غالم س��خی فرزن��د باب��ه ک��ه در جنگ با 
مخالفین یک پایش را از دس��ت داده به صفت 
کارمند بخش اداری در قومندانی امنیه والیت 

فاریاب کار می کند.
عزی��ز خ��ان فرزن��د عبدالمجی��د که یک 
پایش را در جنگ از دست داده به حیث عضو 
مدیریت حقوق بش��ر قوماندان��ی امینه والیت 

فاریاب ایفای وظیفه می کند.
شریفه فرزند محمدشریف که از ناحیه پای 
معلول اس��ت در مدیریت مبارزه با مواد مخدر 

قوماندانی امنیه فاریاب ایفای وظیفه می کند.
چگونگ��ی عرض��ه خدمات ریاس��ت کار و 
امور اجتماعی، شهدا و معلولین والیت فاریاب 
به وی��ژه در زمین��ه پرداخت مقدار معاش��ات 

معلولین:
تثبی��ت هوی��ت معلولین والی��ت فاریاب 
بعد از دریافت عریضه از س��وی آمریت بخش 
معلولی��ن ریاس��ت کار و ام��ور اجتماعی و با 
معرف��ی و تصدیق کتبی از س��وی قریه دار یا 
وکیل گذر محل سکونت معلول و با تایید مقام 
ولسولی/ شهرداری مربوطه و نهادهای ذی ربط 
تثبیت کنن��ده والیت مانن��د قوماندانی امنیه، 
شفاخانه والیتی، ریاس��ت امنیت ملی و مقام 
والیت فاریاب انجام می ش��ود. اما بانکی سازی 
کتابچه ه��ای ثب��ت هویت معلولی��ن از طریق 
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میناخیر محمداحمدجاوید فیضی

غالم سخی عزیزخان شریفه

اعض��ای هیأت مؤظ��ف وزارت ک��ه گاه گاه یا 
س��االنه یکبار از کابل به والیت فاریاب س��فر 

می کنند، انجام می شود.
 پرداخت معاشات و حقوق اشخاص دارای 
معلولی��ت در والیت فاریاب ب��ه دلیل کمبود 
تخصی��ص بودج��ه از س��وی دول��ت مرکزی 
دچار مش��کل جدی بوده که ب��ه وقت و زمان 
تعیین ش��ده از سوی دولت برای همه معلولین 

به صورت برابر و هم زمان ارسال نمی شود. 
بنا به ادعاهای مطرح ش��ده از سوی برخی 
معلولین و اقارب شان، فقط برخی از معلولین 
که واس��طه دار ب��وده یا با مس��ؤوالن مربوطه 
شناخت بیش��تر یا با آن ها س��اخت و بافت و 
تبانی داشته باش��ند، معاش شان را به آسانی 
دریافت کرده و اما پرداخت معاش��ات برای آن 
عده معلولین که بی واس��طه و بدون شناخت 
هستند با تأخیر مواجه شده و به درستی انجام 

نمی شود. 
هم چنی��ن ب��ر اس��اس اظه��ارات یکی از 
مسؤولین ذی ربط والیت فاریاب، گفته می شود 
که وزارت کار و امور اجتماعی افغانس��تان نیز 
در کار و اجراآت خویش سرعت عمل نداشته و 
هرچند که از طرف ریاست کار و امور اجتماعی، 
ش��هدا و معلولین والیت فاریاب چندین مرتبه 
پیش��نهادهای الزم از طریق ایمیل و یا ارسال 

مکتوب های متعدد به مرکز کش��ور غرض رفع 
مش��کالت معلولین، ارسال ش��ده اما بسیاری 
اوقات از س��وی آن ها پاس��خ مثبت به دس��ت 
نمی آید. بناب��ر این پرداخت حقوق و امتیازات 
س��االنه معلولین از یک س��ال به س��ال دیگر 
عق��ب می ماند که این امر باعث س��رگردانی و 
پریش��انی بیشتر اش��خاص دارای معلولیت در 
سطح والیت فاریاب می شود. گفتنی است که 
میزان معاشات معلولین نظر به درجه معلولیت 

اشخاص معلول بر دو گونه است:
الف: اگر درجه معلولیت ش��خص از 35 تا 
60 درصد باشد مبلغ 2500 افغانی معاش در 

هرماه مستحق می شود.
ب: اگ��ر درجه معلولیت ش��خص از 60 تا 
100 درصد باش��د مبلغ 5000 افغانی معاش 

در هرماه مستحق می شوند.
البته ش��یوه پرداخت معاشات طوری است 
که به خاطر جلوگیری از س��رگردانی معلولین 
در هر س��ال یک مرتبه به ص��ورت مجموعی 
از طری��ق ش��ماره حس��اب کارت بانکی انجام 

می شود.
چالش ها و مش��کالتی که برای اش��خاص 

دارای معلولیت در والیت فاریاب وجود دارد:
چالش ها و مشکالتی که دامنگیر اشخاص 
دارای معلولیت والیت فاریاب می باشند عبارت 

از بیکاری، نبود شغل مناسب، نبود وسایل کار 
و تفری��ح روزمره و نبود س��هولت های رفاهی 
و معیش��تی الزم ب��ه دلی��ل بی توجهی دولت 
اس��ت. وجود مش��کالت روحی و روانی، بعضاً 
وجود توهین و تحقی��ر و نگاه تبعیض آمیز در 
خانواده ها و در سطح جامعه، عدم توجه جدی 
دولت به سرنوش��ت معلولین، دسترسی اندک 
به خدمات اولیه زندگی، مشکالت امنیتی، فقر 
و تنگدستی، دسترس��ی ضعیف به حق تعلیم 
و تربی��ه و خدمات صحی، مش��کل کاریابی و 
تأخیر در پرداخت معاشات معلولین ثبت شده، 
به ویژه در مناطق و محالت دوردست از جمله 
چالش هایی است که معلولین والیت فاریاب به 
آن ها گرفتاراند. به طور مثال در ولسوالی های 
چهارگانه اندخوی، قرمقول، قرغان و خانچارباغ 
ی��ک انجمن معلولی��ن وجود داش��ته و بنا به 
اظه��ارات برخی اعضای ای��ن انجمن، بیش از 
یک هزار نفر معلول در این ولس��والی ها وجود 
دارد که در حدود س��ه صد تن از این معلولین 
در والی��ت جوزجان ثبت ش��ده و از طریق آن 
والی��ت معاش��ات خویش را اخ��ذ می کنند و 
متباقی تعداد معلولین یادشده از طریق والیت 
فاریاب هویت شان تثبیت شده و معاشات شان 

پرداخته می شود. 
اما مشکالتی که به گفته برخی از آنان در 
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برابر معلولین ولسوالی های چهارگانه اندخوی 
وجود دارد عبارت از عدم رسیدگی به موقع به 
مشکالت و مس��ائل معلولین از طریق ریاست 
کار و امور اجتماعی والیت فاریاب اس��ت، این 
در حالی است که حدود سه صد تن از معلولین 
از طریق والیت جوزجان معاش اخذ می کنند 
و هیچ گونه مش��کلی ندارند و معاشات شان به 
موق��ع پرداخته می ش��ود. در والیت فاریاب تا 
کنون حتی معاش س��ال 1395 خورش��یدی 
باقی مانده و پرداخت نشده است و هکذا آنان 
مدعی اند که تعدادی از معلولین که در والیت 
فاری��اب بخصوص در ولس��والی های چهارگانه 
اندخوی ثبت ش��ده اس��ت، معلولین حقیقی 
نیس��تند و حتی افراد و اش��خاصی هم بعنوان 
معلول ثبت شده و معاش دریافت می کنند که 
هیچگون��ه معلولیت ندارن��د. چنین عملی در 
ذات خودش یک نوع خیانت در حق معلولین 
واقعی است و موصوف ها در این زمینه کمیته 
صح��ی تثبیت معلولیت را نیز مقصر دانس��ته 
می گوین��د که در تثبی��ت معلولین توجه الزم 
و عمیق نمی کنند. به طور مثال کس��انی که ده 
درصد معلولیت دارند، هشتاد درصد تشخیص 
ش��ده اند و البته ش��اید اعضای کمیته صحی 
اینگونه کار ها را از روی دلسوزی کرده باشند 
اما این دلس��وزی س��بب حق تلف��ی معلولین 
حقیقی می ش��ود. هم چن��ان موصوف ها اظهار 
داشته می گویند که معاش معلولین دروقت و 
زمان معین پرداخته نمی شود و فعاًل درحدود 
90 تن از معلولین تا کنون معاش سال 1395 

شان را نگرفته اند. 
ش��ماری از افراد دارای معلولیت مشکالت 
اصل��ی ش��ان را در والی��ت فاری��اب چنین بر 

می شمردند:
1- اس��تفاده جوی��ی یک��ی از معضالت��ی 
است که همواره مانع رسیدن معاش معلولین 
می ش��ود. قراری که ش��نیده ایم اشخاصی که 
به مس��ؤولین ذی ربط و یا کمیشن کارها پول 
بپردازن��د معاش ش��ان زودتر اج��را و پرداخته 

می شود. 
2- خویش خوری و واس��طه بازی مشکل 
دیگری است. کس��انی که واسطه قومی داشته 
باش��ند معاش آن ها نیز زودتر اجرا می شود و 
بع��د از آن اگر بودجه باقی بماند برای دیگران 
پرداخته می شود و در غیرآن پرداخت معاشات 

به تعویق می افتد.
3- مش��کل دیگری که وج��ود دارد داخل 
نش��دن حس��اب معاش��ات برخی معلولین به 
سیس��تم بانکی اس��ت که تا هنوز تعدادی از 
معلولین والیت فاریاب کارت های بانکی شان را 
اخذ نکرده ان��د در حالی که در والیت جوزجان 
در جریان سال 1391 شماره حساب معاشات 
معلولین داخل سیس��تم ش��ده و کارت بانکی 

اخذ کرده اند.
4- ع��دم اعتن��ا ب��ه انجم��ن معلولی��ن 
ولس��والی های چهارگانه اندخوی از مشکالت 
دیگری اس��ت ک��ه باید ی��ادآوری ش��ود. در 
حالی ک��ه انجمن معلولین و تش��کیالت آن با 
مهر و امضای مس��ؤولین رسمی وجود دارد اما 
عده ای به خاطر استفاده جویی خود را کننده 
تع��دادی از معلولین محل معرف��ی کرده و به 
ریاس��ت کار و امور اجتماع��ی فاریاب مراجعه 
می کنند، آن ریاس��ت نیز ب��دون اینکه بدانند 
و تش��خیص بدهن��د ک��ه اش��خاص نامبرده 
کننده واقعی معلوالن اند یا خیر، س��ند تأیید 
ولس��والی مذک��ور را دارند یا ندارن��د، آن ها را 
می پذیرد و این مسأله سبب می شود که زمینه 
استفاده جویی و فساد فراهم شود. به طور مثال 
قضیه ای وجود دارد ک��ه یکی از این کننده ها 
با اخذ 7 ه��زار افغانی از هر معلول تعدادی از 
معلولین را به ریاست کار و امور اجتماعی برده 
و بدون اینکه از موتر پایین کند در داخل موتر 
تصویرهای شان را اخذ می کند و بعد می گوید 
که شما داخل سیستم و ثبت کمپیوتر شدید، 
اما بعد از گذشت چندین ماه تحت نام هیأت، 
عده ای را به ولسوالی آورده و آن عده معلوالن 
را که قباًل گفته بود داخل سیس��تم ش��ده اید، 
می گوید که کمپیوتر ما عوارض تخنیکی پیدا 
کرده و اس��م های تان از بی��ن رفته و این بار با 
اخ��ذ پنج هزار افغانی از هرمعلول می گوید که 

شما را داخل سیستم می کنیم.«
در عین حال گفتنی اس��ت که س��ه تن از 
معلولین که معاش ش��ان را از والیت جوزجان 
اخذ می کردند اظهار داش��تند که ایشان کدام 
مش��کل خاص نداش��ته و معاش سال 1395 
خویش را اخذ و در این روز ها از س��ال 1396 
را نی��ز اخذ خواهند کرد. اما س��ه تن دیگر از 
معلولین که معاشات شان از والیت فاریاب اجرا 

می ش��ود اظهار داشتند 
که تا هنوز معاش سال 
1395 را اخذ نکرده اند، 
چه رسد به اینکه معاش 
مربوط س��ال 1396 را 

دریافت کنند.
تعداد نهادهای فعال 
اش��خاص  از  حمای��ت 
در  معلولی��ت  دارای 

والیت فاریاب:
فاریاب  والی��ت  در 
فعال  نه��اد  فقط س��ه 
درب��اره حمایت از افراد 
دارای معلولی��ت وجود 

که عبارت اند از:
بخش  آمری��ت   -1
معلولی��ن ریاس��ت کار 

و ام��ور اجتماعی والیت فاری��اب که کارهای 
رسمی دولتی را درباره حمایت و ثبت معلولین 

انجام می دهد.
2- مؤسس��ه هی��أت معاون��ت بین المللی 
IAM که بیشتر در عرصه های توانمندسازی 

معلوالن کار می کند.
3- انجمن نابینای��ان والیت فاریاب که در 
راستای حمایت از حقوق و امتیازات نابینایان 

فعالیت می کند.
 IAM مؤسس��ه هیئت معاونت بین المللی
یک س��ازمان خیریه و غیرانتفاعی است که با 
داش��تن کارمندان داخلی و خارجی از طریق 
رش��د ظرفیت در عرصه های صحی، تعلیمی، 
توس��عه اجتماعی و اقتصادی از س��ال 1966 
بدین سوی در افغانس��تان از جمله در والیت 

فاریاب خدمت می کند.
پ��روژه ت��وان بخش��ی مبتنی ب��ر جامعه 
 )IAM( یکی از پروژه های مؤسس��ه )CBR(
است که با داشتن ورکشاپ اورتوپیدی و مرکز 
Pre-( و مکتب آمادگی )OWPC( فزیوتراپی

school( از س��ال 2004 بدینس��و در والیت 
فاریاب فعالیت می کند و هدف اساسی آن کار 
کردن با افراد دارای معلولیت جهت رس��اندن 
به بزرگترین استعداد نهایی شان و توان بخشی 
افراد دارای معلولیت برای خودکفایی ش��ان در 
س��طح والیت فاریاب می باش��د. فعالیت های 
بخش اورتوپیدی این مؤسس��ه عبارت اس��ت 
از تولی��د و ترمیم ابزار اورتوپی��دی مانند پا و 
دس��ت مصنوعی، قالب های حمایوی، وسایل 

مخصوص کمکی و ویلچیر.
این��ک ب��ه ص��ورت فش��رده فعالیت های 
مؤسسهIAM  در والیت فاریاب شامل موارد 

ذیل است:
• آموزش س��واد و تعلی��م و تربیه از طریق 

خط بریل.
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• آموزش سواد و تعلیم و تربیه خاص برای 
ناشنوایان. 

• آموزش صنف PC یا معلولین مادرزادی 
که هفته سه روز با انتقال آن ها از خانه تا مرکز 
مؤسس��ه و برعکس آن از طریق خود مؤسسه 

.IAM
• آگاهی دهی و تبلیغات ساحوی در رابطه 
ب��ه حقوق معلولین در قریه ها و قصبات والیت 

فاریاب.
• دادخواه��ی ب��رای دریاف��ت اش��تغال و 
مهارت ه��ای فنی )از قبیل خیاط��ی و موبایل 

سازی( برای معلولین.
• راهنمایی و هم کاری در راس��تای تداوی 
معلولی��ن و تهیه اعضای مصنوعی بدن و تهیه 

ویلچیر برای معلولین. 
• ارائه خدمات ورزشی اجتماعی و فرهنگی 
از قبیل ورزش )باسکتبال( پرداخت کرایه تیم 
ورزش��ی و تهیه مواد غذایی برای ورزشکاران و 
تشویق آن ها در راستای ورزش و حتی دو مرتبه 
به خاط��ر ارائه و معرفی ظرفی��ت و توانمندی 
ورزش��کاران، معلولین ورزشکار همراه با ویلچر 

از فاریاب تا والیت بلخ سفر کرده اند.
• توزی��ع اعض��ای مصنوعی ب��دن از قبیل 
دست، پا، کمربند و غیره به صورت رایگان نظر 

به تشخیص داکتر مربوطه.
• ساختن قالب های مصنوعی برای معلولین 
و تعویض آن در صورت به وجود آمدن  تغییرات 

در اعضای بدن معلول. 
رس��یدگی مقام والیت و ریاست کار و امور 
اجتماعی، شهدا و معلولین در زمینه مشکالت 
موج��ود و چگونگی ارائه خدمات به اش��خاص 

دارای معلولیت:
ریاس��ت دفتر والیتی فاریاب کمیس��یون 
مس��تقل حق��وق بش��ر افغانس��تان هم��واره 
دریافت های نظارتی همکاران خویش را درباره 
وجود مش��کالت معلولی��ن والی��ت فاریاب از 
طریق صدور مکتوب های رس��می و هم چنان 
از طری��ق مالق��ات و دیدارهای حض��وری به 
مسؤولین ارگان های ذی ربط و از جمله به مقام 
والی��ت فاریاب و ریاس��ت کار و امور اجتماعی 
مطرح کرده و خواستار حل مشکالت به موقع 
معلولین ش��ده اس��ت که در هربار توسط مقام 
والیت فاریاب وعده همکاری در راس��تای رفع 
مشکالت معلولین داده شده است. گفتنی است 
که مقام والیت فاریاب در اثر پیشنهادات دفتر 
والیتی فاریاب کمیسیون، شبکه جامعه مدنی 
و شورای والیتی فاریاب با امر و هدایت خویش 
از طریق ریاس��ت کار و امور اجتماعی، شهدا و 
معلولین والیت فاریاب در زمینه حل مشکالت 
افراد دارای معلولیت اقدامات مهم ذیل را انجام 

داده است:
1- بانکی سازی سیستم پرداخت معاشات و 

تهیه شماره بانکی از طریق عزیزی بانک
2- پرداخ��ت و اج��رای باقیات معاش��ات 

مربوط سال های گذشته
3- تعیی��ن هی��أت بی طرف برای ش��فاف 
سازی پروسه ثبت معلولین و بهتر شدن نحوه 

توزیع معاشات.
4- ت��الش برای اصالحات سیس��تم اداری 
ریاس��ت کار و امور اجتماعی و پاسخگو کردن 
کارمن��دان این اداره در براب��ر معلوالن که این 
مسأله از تظاهرات و شکایات مکرر معلولین تا 
حدی جلوگیری کرده و قناعت ش��ان را فراهم 

کرده است.
فعالی�ت و دس�تاوردهای کمیس�یون 
مستقل حقوق بش�ر دفتر والیتی فاریاب 

در زمینه دادخواهی معلولین:  
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی فاریاب کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در رابطه به نظارت و بهبود وضعیت 
حقوق بشری اش��خاص دارای معلولیت توسط 
ریاست دفتر والیتی فاریاب به صورت مشخص 
توظیف ش��ده اس��ت که در این راس��تا بخش 
متذک��ره نظ��ارت و حمایت ه��ای الزم حقوق 
بشری را انجام داده و مشکالتی را که اشخاص 
دارای معلولی��ت والیت فاری��اب در ارگان های 
مربوطه داش��تند به آن ها ارج��اع و دادخواهی 
کرده و در قس��مت حل مشکل شان همکاری 
قانونی کرده اس��ت. اینک معلومات فشرده در 
مورد پانزده قضیه دادخواهی از حقوق اشخاص 
دارای معلولی��ت که از س��وی هم��کاران دفتر 
والیتی فاریاب به ویژه مس��ؤول بخش حمایت 
و انکش��اف حقوق اطفال این دفتر در راستای 
بهبود وضعیت حقوق بش��ری و رس��یدگی به 

مشکالت معلولین انجام شده است:
1- ب��ه تاری��خ 1394/10/6 دادخواهی از 
خانمی که در حی��ن درگیری بین مخالفین و 
دول��ت در قریه ینگی ولس��والي قیصار معلول 
ش��ده و جهت مس��اعدت در این دفتر مراجعه 
کرده بود. به خاطر تأیید معلولیت اش از طریق 
ریاس��ت کار و اموراجتماعی، شهدا و معلولین 
والیت فاریاب هم��کاری الزم و قانونی صورت 
گرف��ت، در نتیج��ه اس��ناد وی در ارگان های 
ذی ربط والیت فاریاب طی مراحل شده و قرار 

است کارت معلولیت اش بانکی شود.
2- دادخواهی و صحب��ت با معاون آمریت 
ش��هدا و معلولین والیت فاری��اب در رابطه به 
دوتن از اف��راد دارای معلولیت به خاطر تعیین 
معلولیت شان که در نتیجه به مشکل معلولین 
متذک��ره رس��یدگی و هم��کاری الزم صورت 

گرفت.
3- ب��ه تاری��خ 1395/5/4 معرفي یک تن 
خانم معلول به شفاخانه IAM  والیت فاریاب 
که در نتیجه حمایت و دادخواهی دفتر والیتی 

کمیس��یون به خانم متذکره یک عراده ویلچیر 
از طریق مرکز فزیوتراپی شفاخانه IAM  داده 

شد .
 4- ب��ه تاری��خ 1395/4/7 حمایت از یک 
دختر خانم 12 س��اله که در اثر جنگ طالبان 
در س��ال 1391 در قری��ه دهندره ولس��والي 
پشتونکوت در حین فرار از جنگ  در اثر اصابت 
گلوله دس��ت چپ��ش معلول ش��ده و خواهان 
همکاری در قس��مت تأیی��د معلولیت خود از 
طریق مراجع ذی ربط شده بود که دراثر حمایت 
بخش اطف��ال دفتر والیتی فاری��اب، معلولیت 
موصوفه در آمریت بخش معلولین ریاست کار 
و امور اجتماعی فاریاب تأیید ش��ده و اسنادش 

در مراجع مربوط تحت دوران است.
5- ب��ه تاری��خ 1395/3/23 دادخواهی از 
یک پس��ر معلول ک��ه کارت معلولی��ت اش را 
کمیشن کاران پنهان کرده بودند و نمی خواستند 
برایش بدهند و قضیه وی در اثر اطالع  رسانه ها 
به رئیس دفتر والیتی فاریاب داده شد و در اثر 
حمای��ت این بخش کارت معلولی��ت وی پیدا 
و هم چمنی��ن از حق��وق و امتی��ازات خویش 

مستفید شد.
6-به تاریخ 1395/6/27 دادخواهی از حق 
یک طفل معلول که در حین جنگ های اخیر در 
ولسوالی خواجه سبزپوش معلول شده در جهت 
تأیید معلولیت موصوفه از طریق ریاس��ت کار 
و امور اجتماعی در قسمت تأیید معلولیت اش 
هم��کاری الزم ص��ورت گرفت و اس��نادش در 

ارگان های مربوطه طی مراحل شد.
7- به تاریخ 1395/6/15 س��ید نعمت اهلل 
فزند س��ید حبیب اهلل باشنده قریه امام صاحب 
ولسوالی پش��تونکوت که در حین مهاجرت در 
کش��ور ترکیه بر اثر حادثه ترافیکي پاي چپش 
شدیداً زخمی شده و از کشور ترکیه تداوي وی 
ناقض و دوباره به کش��ورش دیپورت شده بود، 
جهت همکاري در درمانش در این دفتر مراجعه 
کرده ب��ود، با حمایت این بخش به ش��فاخانه 
فیزیوتراپي توان بخشي مبتني برجامعه معرفي 
شد که در نتیجه بر اثر خدمات صحي شفاخانه 

IAM موصوف صحت یاب شده است.
و  تاری��خ 1395/12/21 حمای��ت  8- در 
دادخواهی از یک طفل 9 س��اله معلول که در 
جریان جنگ هاي مس��لحانه مخالفان و دولت 
معلول شده بود در قسمت تأیید صحي و اخذ 
کارت معلولی��ت اش در ادارات مربوط مش��کل 
داش��ت در زمنیه بهبود مش��کل وی از طریق 
ریاس��ت کار و امور اجتماعی فاریاب رسیدگي 
الزم صورت گرفته و اس��ناد موصوف تکمیل و 

منتظر بانکی شدن اسناد است.
9-  به تاری��خ 1395/3/2 معرفی یکتن از 
اش��خاص دارای معلولیت ک��ه در حین حمله 
انتحاری در جاده میس��ر ش��هر میمنه از هردو 
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پنجه ه��اي پایش معلول ش��ده اس��ت، جهت 
همکاری ب��ه دفتر والیتی فاریاب کمیس��یون 
مراجعه کرده بود در اثر حمایت بخش حمایت 
و انکش��اف حق��وق اطفال این دفت��ر از طریق 
آمریت معلولین ریاس��ت کار و امور اجتماعی 
فاریاب معلولیتش تأیید ش��ده و اس��نادش در 
ارگان های مربوطه طی مراحل شده و از کارت 

معلولیت مستفید شد.
10- ب��ه تاری��خ 1395/3/20 حمای��ت و 
دادخواه��ی از یک معلول باش��نده قریه قرایی 
ولس��والي المار که در اثر جنگ های مخالفین 
و دولت معلول ش��ده بود که در قسمت تأیید 
معلولی��ت موصوف از طری��ق آمریت معلولین 
ریاس��ت کار و ام��ور اجتماعی والی��ت فاریاب 
همکاری الزم صورت گرفته و اسنادش تکمیل 

و شماره حساب معاش وی بانکی شد.
11- حمای��ت و دادخواهي از یک طفل 9 
ساله معلول که در جریان جنگ های مسلحانه 
مخالفین و دولت معلول ش��ده و در قس��مت 
تأیی��د صحی و اخ��ذ کارت معلولی��ت اش در 
ادارات مربوط مش��کل داشت. در زمنیه بهبود 

مشکل وی رسیده گی الزم صورت گرفت.
12- دادخواهی برای اس��امی فضل احمد 
ولد گل احمد باشنده قریه جلگیلدی ولسوالي 
المار که س��ی و پنج س��اله بوده از ناحیه هردو 
پای خویش معلول می باش��د اظهار داشت که 
کارت معلولیتش از مدت دو سال مفقود شده و 
برای حل مشکلش به ریاست معلولین معرفي 

و دادخواهی شد. 
13- دادخواه��ی ب��رای مس��مات صدیقه 
فرزند  لعل محمد از قریه کوه صیاد ولس��والی 
ش��یرین تگاب که ه��ردو پای��ش در اثر اصابت 
راکت در منزل شان قطع شده بود، جهت اخذ 
کارت معلولیت در این دفتر مراجعه کرده برای 
حل مش��کلش به ریاست کار و شهدا معلولین 

فاریاب معرفی شد.
14- دادخواهی برای مسمات شکریه فرزند 
رضوان باشنده والیت فاریاب که از ناحیه دست 
در اث��ر اصاب��ت انفجار ماین معلول ش��ده بود 
جهت اخذ کارت معلولیت خویش به این دفتر 
مراجع��ه کرده بود در رابطه به حل مش��کلش 

رسیدگی و همکاری الزم صورت گرفت.
15- دادخواه��ی برای اس��امی عبدالروف 
فرزن��د همراه باش��نده گذر کوهي خانه ش��هر 
میمنه که از ناحیه پای راس��ت خویش معلول 
ب��وده و از اینکه اس��نادش در آمریت معلولین 
فاریاب مفقود شده و با مراجعه به دفتر والیتی 
فاریاب کمیس��یون خواهان همکاري شده بود 
در نتیجه برای رفع مش��کل موصوف همکاری 

الزم صورت گرفته و مشکلش رفع شد.

بدخشان برگزار کرد. این کارگاه آموزشی از 7 
تا 9 حمل 1396، تحت عنوان »نقش نیروهای 
امنیتی و دفاعی در تأمین ارزش های حقوق بشر« 
در تاالر جلس��ات ولسوالی جرم والیت بدخشان 

برگزار شد.

دفتر والیتی دایکندی
برگزاری برنامه آموزش طفل به طفل 

در والیت دایکندی
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان کارگاه آموزشی دو روزه ای را با عنوان 
»حقوق خ��ود را بشناس��یم« ب��رای 10 تن از 
دانش آموزان لیسه در ولسوالی شهرستان برگزار 

کرد.
در این کارگاه آموزشی اطفال شرکت کننده 
در مورد مهم ترین و اساسی ترین حقوق شان چون 
داش��تن نام، تذکره، ملیت، تفریح و بازی، تعلیم 
و تربیه، صحت، جلوگی��ری از خرید و فروش و 
جلوگیری از معتادشدن اطفال و... آموزش دیدند. 
قرار اس��ت هریک از این شرکت کنندگان به 40 
طف��ل دیگر این آموزش ها را انتقال دهد. به این 
ترتیب در حدود باالتر از 400 طفل در ولسوالی 
شهرستان نسبت به ابتدایی ترین و اساسی ترین 

حقوق شان آگاهی حاصل می کنند.

دفتر ساحوی کندز
دادخواهی در مورد مشکالت و 

چالش های فراروی زندانیان والیت 
بغالن 

با درنظرداشت مشکالت و چالش های فراروی 
زندانیان والیت بغالن، رئیس دفتر ساحوی کندز 
و شبکه نهادهای جامعه مدنی، نشستی مشترک 
را با والی والیت بغالن و جمعی از روسای ذی ربط 
پیرامون مش��کالت عمده زندانیان زندان والیت 
بغالن مبنی بر عدم دسترسی به برق و آب صحی 
آش��امیدنی و ضمناً در رابطه با مش��کالت عدم 
دسترسی مظنونان نظارت خانه قوماندانی امنیه 
والیت بغالن به اعاش��ه و آب صحی آشامیدنی 
الزم، داد خواهی صورت گرفت. در این دادخواهی 
نتیجه از طرف والی والیت ضمن سپاسگذاری از 
هیأت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
و جامعه مدنی پیرامون مشکالت زندانیان، وعده 
داد این مش��کل را با همکاری رؤسای سکتوری 
این والیت حل و در جهت حل مشکالت زندانیان 

اقدام به موقع و مقتضی به عمل می آورد.

از صفحه 11

فعالیت های حقوق بشری دفاتر...
آموزش و رعایت حقوق بشری  در 

مرکز آموزشی پولیس ملی
سمینار آموزشی سه روزه ای جهت غنامندی و 
ارتقای ظرفیت و آگاهی استادان بخش تدریسی 
مرکز آموزشی پولیس در امور شیوه های تدریس 
و آگاهی بهتر از قوانین نافذه کشور و به خصوص 
رعایت حقوق بشر از طرف مرکز آموزشی پولیس 
زون شمال شرق با همکاری ریاست های سارنوالی 
استیناف، س��ارنوالی نظامی، بخش آموزش های 
دفتر س��احوی کندز و ریاس��ت حج و اوقاف در 
ت��االر جلس��ات آن قوماندانی در ش��هر کندز با 
ش��رکت 70 تن از منسوبان پولیس، از تاریخ 23 
الی 25 ثور، برگزار شد. هدف از برگزاری سمینار 
آموزشی را قوماندان مرکز آموزشی پولیس زون 
شمال شرق هماهنگی میان ادارات و ریاست ها در 
راستای تطبیق، رعایت و آموزش حقوق بشری و 
قانون جرایم عسکری و تدریس دروس عقیدتی 
بیان داشته و از مسؤوالن مرکز آموزشی پولیس 
خواست که در هرنوع شرایط، حقوق بشر و قوانین 
نافذه کشور را در ادارات، قطعات و جزوتام های شان 
رعایت و با تطبیق آن مصدر خدمت به هموطنان 
خویش ش��وند. در این سمینار آموزشی سه روزه 
روی انواع تخلفات انضباط��ی و رعایت مقررات، 
قانون جرایم عس��کری و رعایت حقوق بش��ر و 

اهمیت دروس عقیدتی و حب الوطن بحث شد. 

نقش دولت و نهادها در بهبود 
وضعیت حقوق بشری معتادان

بخش اف��راد دارای معلولیت دفتر س��احوی 
کندز به منظور بررس��ی وضعیت حقوق بشری 
ش��فاخانه بیست بس��تر تداوی معتادان ریاست 
صحت عامه این والیت به این ش��فاخانه رفته و 
با مس��ؤوالن شفاخه، پزشکان، و معتادانی که در 
آن جا تحت درمان اند، دیدار و گفت و گفتگو کرد. 
غالم محمد یوس��فی، مدیر اداری این ش��فاخانه 
می گوید، شفاخانه20 بس��تر تداوی معتادان در 
س��ال 1391در چ��وکات ریاس��ت صحت عامه 
تأسیس شده و در یک سال، 160 تن از معتادان را 
در دوره 45 روزه تحت درمان قرار داده است و با 
برگزاری جلسه های آگاهی دهی در مورد زیان های 
مواد مخدر و تأثی��رات منفی آن، تعداد زیادی از 
خانواده ه��ا، دانش آموزان و دانش��جویان را با این 
مسائل آشنا ساخته است. وی تعداد معتادان مرکز 
و ولس��والی ها را 30000 تن دانس��ته و از دولت 
خواس��ت که در افزایش بسترهای این شفاخانه 
توج��ه جدی کند و از خرید و فروش مواد مخدر 

که هرروز در حال افزایش است، جلوگیری کند.
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مقدمه:

د رســنیو او مطبوعاتــو آزادي د یو ضامنت 

لیک په ترڅ کې پېژندل کېږي، چې د دولت له 

لوري د ټولیزو رسنیو استازو ته سپارل کېږي. د 

دولت دا ضامنت لیک د رسنیو پر وړاندې د ټولو 

هغو حقونو مالتړ دی چې د بیان او نظر د آزادۍ 

په برخه کې د رسنیو لپاره مهم شمېرل کېږي. د 

مالتړ دا ډول په ګڼو او بېالبېلو دولتونو کې جال 

دی، ځېني دولتونه د مالتړ دا ډول په اســايس 

قانون کې ځای پر ځای کوي.

له رسنیو رسه د مالوماتو او اطالعاتو رشیکول 

د حکومتونو په برخه کې بېل بېل پرېنســیپونه 

لري. کرثت ګرایي، د رسنیو خپلواکي، سانسور، 

حقوقــي او قانوين جوړښــتونه، روڼتیــا، آزار او 

اذیــت او د اطــالع رســونې د آزادۍ ځپل هغه 

مهم شاخصونه دي چې له مخې یې د نړۍ په 

۱۸۰ هېوادونو کې د رســنیو د آزادۍ وضعيت 

روښانوي.

د بې پولې خربیاالنو د ۲۰۱۷ کال په کلني 

راپور کې راغيل چې د امریکا په متحده ایالتونو 

کې د ډونالډ ټرمپ واک ته رسېدل او په برېتانیا 

کــې د برېګزیټ پرېکړه د »رســنۍ ځپنې او د 

رســنیو ضد بحث« د تودېــدو عوامل بليل چې 

»نړۍ له حقیقت وروســته، د اطالعاتو ضد او د 

جعيل اطالعاتو دورې ته ننبايس«1.

د رسنیو د آزادۍ د کلني شاخص په اساس 

چې له مخې یې د بیان د آزادۍ د نقض شدت 

ســنجول کېږي، په ۲۰۱۷ کال کې ۳۸۷۲ ته 

رسېدلی دی چې له ۲۰۰۷ کال را پدېخوا ۱۴ 

سلنه ډېروالی ښيي. په کال ۲۰۱۷ کې د نړۍ 

دوه پر درې هېوادونو د رسنیو د آزادۍ تر ټولو بد 

رشایط درلوديل دي، په داسې حال کې چې تر 

دې وړاندې په هغو هېوادونو کې چې د رسنیو 

رسه چلند »ښه« او »لږ ښه« ارزول شوی و، ۲.۳ 

سلنه را ټیټ شوی دی2. 

افغانستان د بې پولې خربیاالنو د کلني راپور 

په نوملړ کې ۱۲۰ ځای لري چې دا څو کاله په 

همدې ځای پاتې شــوی دی. په داســې حال 

کې چې ایران په دې نوملړ کې تر افغانســتان 

۴۵ درجــې ټیټ یانې ۱۶۵ ځــای نیولی دی. 

لــه مذهب څخــه دفــاع، اخالقي مقــررات او 

حکومتي دستورات هغه مهمې مسلې دي چې 

په افغانســتان کې یې د رســنیو د آزادۍ مخه 

ډب کړې ده. د افغانستان ایکسپریس ورځپاڼه 

د اســالم دین ته په سپکاوي بنده او مسوولین 

یې له هېواده فراري شول3. د وليس جرګې یو 

وکیل د اطالعاتــو او فرهنګ وزیر په مخ کې د 

رسنیو پر وړاندې د جهاد اعالن وکړ چې ګواکې 

اخالقي موازین نه مراعاتوي4. او همدا راز د بې 

پولو خربیاالنو په راپور کې راغيل چې د والیتي 

مسوولینو نه همکاري د بیان د آزادۍ پر وړاندې 

لوی خنډ دی5. 

مخالفین څنګه د رسنیو له آزادۍ ګټه 

اخيل؟

بــې پولو خربیاالنو په خپل کلني راپور کې 

د خربیاالنــو د خوندیتوب په برخه کې د افغان 

حکومــت هڅې د ســتاینې وړ بللــې دي6. د 

افغان حکومت او د آزادو خربیاالنو استازو او ګڼو 

رسنیو د حکومت د مالتړ له مخې د خربیاالنو د 

مصونیت او خونديتوب کمېټه تاسیس کړه چې 

د راپورنو له مخې یې تاثیرات د پام وړ دي.

د آزادو رســنیو د مالتــړ دفرت )نی( په خپل 

کلني راپور کې ویيل چې یوازې په ۱۳۹۵ کال 

کــې ۱۴ خربیاالن وژل شــوي دي7. د افغان 

حکومت د مخالفو وســله والو په بریدونو کې د 

خربیاالنو مرګ ژوبله په نړیواله کچه ســرته او د 

پــام وړ ده. د بې پولــو خربیاالنو د ۲۰۱۷ کال 

پــه کلني راپور کې د افغان خربیاالنو زوړرتیا او 

د مالوماتو لپاره رسښندنې د زیاتې ستاینې وړ 

بللې دي او دا کار یې په نړیواله کچه استثنایي 

یاد کړی دی8.

د رسنیو آزادي؛ افغانستان او تجربه یې!
لیکوال: فهیم الله کریم
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د هشــت صبح ورځپاڼې د روان کال په یو 

څېړنیز راپور کــې په ډاګه کړې وه چې د حزب 

التحریــر په نامه یــو ګوند له تېــرو پنځو کلونو 

راهیسې، د افغانستان د رسنیو قانون پرخالف 

درې مجلې چاپوي. هشــت صبح ورځپاڼې په 

خپل راپور کې ویيل چې حکومت په هېڅ مورد 

کې د دې ګوند د غیر قانوين او ډیموکراســۍ 

ضد فعالیتونو مخه نه ده نیولې چې تر دې دمه 

يــې د نظام ضد او د خلکو د واک خالف کارونه 

تررسه کــړي دي. ورځپاڼې په خپلو څېړنو کې 

وړاندې ویــيل چې یاد ګوند پرتــه له دې چې 

د فعالیــت جــواز ولــري د امت په نــوم يې یوه 

خپرندویه ټولنه پرانیستې او له دې الرې یې د 

ډیموکراسۍ او نظام ضد لسګونه کتابونه خپاره 

کړي او وېشيل دي9. 

د حکومــت مســلح مخالف وســله وال هم 

بار بار په خربیاالنو او رســنیزو بنسټونو په برید 

کې ښکېل بلل شــوي دي. پر طلوع تلویزیون 

ځامنرګــی برید چې په پایله کــې یې ۱۶ تنه 

خربیاالن او رسنیز کارکوونکي ووژل شول10. 

همدا راز د روان ۱۳۹۶ کال د ثور په مياشــت 

کــې د ننګرهــار په راډیــو تلویزیون وروســتی 

ځامنرګی برید هم پر رسنیزو بنسټونو د مخالفو 

وسله والو وروستۍ پېښې دي11. 

ښځې، رسنۍ او افغانستان

په ټولیزو رســنیو کې د ښځو څرنګوالی له 

دوو برخــو د مطالعــې وړ دی. لومــړی دا چې 

فیمینیســتي جریانونو له ۱۹۸۰ او بیا ۱۹۹۰ 

راپدېخوا د ښــځو په باب پــه هلو ځلو او مبارزو 

کې ګڼ شیان بدل کړل چې له هغه جملې یې 

دوه الندې مهم شمېرل کېدای يش:

• ټولنیز سرتاکچر جنسیت مطرح کوي.

ټولنیــز  کيل  مناســبات  جنســیتي   •

سرتاکچرونه رامنځته کوي.

په رســنیو کې د ښځو حضور په دوه دالیلو 

د جدي تامل او ارزونې وړ دی. په رســنیو کې 

حاکــم فرهنګــي، اجتامعي، فکــري او عريف 

قواعد په رســنیو کې د ښــځو لپاره کلیشه يي 

ترتیبات رامنځته کوي. ښــځې ال هم په رسنیو 

کې د ابجیکــټ حیثیت لري. د فیمینســتانو 

په باور »ښــځې، ښــځې نه زېږي، بلکې ښځې 

کېږي«. په هره ټولنه کې حاکم تفکر او نظریات 

د هغې ټولنې د حاکمې طبقې له لوري ټاکل 

کېــږي. فیمینیســتي پوهان هڅــه کوي چې 

داســې رشایط رامنځته کړي چې له مخې یې 

د قدرت پر اساس کوچني وګړي وکوالی يش د 

غږ رسولو او خربې کولو توان پیدا کړي. 

د  فیمینیســتي پوهانو په باور د ټولنې دوه 

جوړښتونه د فعاالنو پر درک تاثیر کوي:

سرت عیني تولیدات او ایډیالوژي یا هامغه 

لــوی ذهنیت، او د اقتصادي تولیداتو تر څنګ 

چــې د بــازار لپاره خلق کېــږي، هغوی ټولنیز 

تولیدات هم په نظر کې لري. ټولنیز تولیدات په 

درېیو مهمو برخو وېشل کېږي:

1. د انســان د ټــول ژونــد په چــارو پورې 

اړوند تولیدات، لکه په کور پورې تړلې چارې او 

اړتیاوې پوره کول.

2. د جنســیتي چارو په تنظیم پورې تړيل 

تولیدات لکه پر ځان اعتامد، مینه، عاطفه او په 

ټوله کې په عواطفو پورې مربوط مسایل.

3. له تنظیم څخه رامنځته شوي تولیدات 

لکه قوانین، دین، سیاســت، ټولیزې رسنۍ، او 

پوهنتوين بحثونه.

په لــوی ټولنیز جوړښــت کــې، د ټولنیزو 

واقعیتونو په اړه ایډیالوژي او باورونه وجود لري. 

دغه باورونه چې پراخه جنبه لري، کېدالی يش 

پــه ټولنیزو بدیهیاتــو واوړي. دغــه ډول ټولنیز 

معرفــت د یــوې ټولنــې د ټولو برخــو د تعقل 

انعــکاس نه دی، بلکې پر ټولنه د مســلطې او 

حاکمې طبقې سوادګري او ګټې په کې نغښتې 

وي. یوه لــه دې جملې جنســیتي ایډیالوژي 

ده چې نرانو تــه د اقتدار، ټولنیزې او فرهنګي 

ســلطې حق ورکوي. دغــه ایډیالوژي په درېیو 

ستنو والړه ده:

۱: د کور کړنې بې اهمیته ور ښکاري.

۲: مورتوب ته تقدس او ارماين اړخ ورکول، 

په داســې حال کې چې دا کار نه د حساب وړ 

دی او نه تشــخیص کېــدای يش، لکه پرته له 

انکاره چې د یوې ښځې دنده وي.

۳: پــه عمومــي او خصويص حــوزه کې د 

ښــځې څو ګونو دندو بــې اهمیته ګڼل او ترې 

انکار12.

د نرینه جنســیتي ایډیالوژۍ پورتنۍ درې 

مهمې  ســتنې په رســنیو کې په ډېر ښکاره او 

قوي ډول شــتون لري او دا ښــيي چې دلته د 

رســنیو څرنګوالی هم د یــوې نرینه تفکر پایله 

ده. د رســنیو آزادي پــر وړانــدې د مخالفت یو 

مهم مورد د اخالقــو او اجتامعي نورمونو نقض 

بلل کېږي، چې پرته له شکه د نرینه جنسیتي 

ایډیالوژۍ نتیجه ده.

پایلې:

د رســنیو آزادي د ډیموکراســۍ او بــرشي 

حقونو د یو مهم اصل په اســاس د نظر او بیان 

آزادي تضمینــوي. د نظــر آزادي د دې باعــث 

ګرځي چې په ټولنه کې خشــونت، افراطیت، 

او ظلــم مخه ډب کړي. د بیان او نظر آزادي په 

دې هم مهمه ده چې رســنۍ یا خپله فرهنګ 

دی او یا هم د فرهنګ په انتقال کې ونډه اخيل 

په دواړه صورتونو کې د رســنیو آزادي او شتون 

د دې مانــا ورکوي چې فرهنګــي غنامندي او 

تکرث تــه الره پرانیزي. افغان حکومت ته په کار 

ده چې د رسنیو د آزادۍ په تضمین کې جدي 

او ځواکمن ګامونه واخيل.
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چکیده
انس��ان موجود اجتماعی اس��ت که دارای 
حقوق و آزادی های اساس��ی و ذاتی می باشد 
ک��ه هیچ ق��درت حق س��لب و محرومیت آن 
را ن��دارد. یکی از اساس��ی ترین و بنیادی ترین 
حق��وق اجتماع��ی و سیاس��ی انس��ان ح��ق 
راه ان��دازی تظاه��رات و تش��کیل اجتماعات 
می باش��د که افراد بش��ر برای تبادل نظر، رفع 
مش��کالت و احیان��اً اع��الم موضع ی��ا دفاع از 
منافع و مقاصد مشترک خود، در زمان معین 
و برای مدتی کوتاه گردهم می آیند و س��پس 
متفرق می ش��وند، ای��ن حرکت جمعی ممکن 
اس��ت گاهی به صورت یک محف��ل در مکان 
ثابت، میان هم اندیش��ان و هم فکران تش��کیل 
ش��ود که اجتماع نامیده می شود، و یا ممکن 

حق راه اندازی تظاهرات 
و تشکیل اجتماعات
در پرتو اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان
محمد ظهیر شعبان

است بصورت نمایش��ی به منظور جلب توجه 
حکومت، مردم راهی معابر عمومی ش��وند که 
به نام تظاهرات یا راهپیمایی یاد می شود. این 
حق از اهمیت ویژه ای در اس��ناد بین المللی و 
قوانین داخلی اکثر کشور برخوردار می باشد. 

مقدمه
حق راه اندازی و آزادی اجتماع و تظاهرات 
از جمله مهم ترین حق بش��ری در نس��ل اول 
حقوق بشر به شمار می  آید که افراد می توانند 
به وس��یله آن به س��ایر حق��وق و آزادی های 
اساسی خویش نایل آیند. اجتماع یا تظاهرات 
ب��ه گردهمایی اطالق می ش��ود که گروهی از 
افراد برای تبادل نظر، مطرح کردن مش��کالت 
اجتماعی، سیاس��ی و... اعالم مواضع، دفاع از 

اه��داف و منافع مش��ترک و تأمی��ن اهداف و 
مقاصد خوی��ش برای مدت کوتاهی در مکانی 
گرده��م بیایند یا راهی معابر عمومی ش��وند؛ 
البته این حق با یک سلس��له محدودیت هایی 
چون )مسالمت آمیز بودن، بدون حمل سالح، 
ع��دم دخالت نیروهای انتظام��ی و...( همراه و 
برخوردار بوده و مورد احترام و تأکید در اسناد 
بین المللی و قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 

افغانستان می باشد.
نویس��نده در روند تحقیق حاضر از روش 
توصیفی- تحلیلی استفاده کرده و سعی کرده 
تا با اس��تناد به اس��ناد بین الملل��ی و قوانین 
داخلی جمهوری اسالمی افعانستان به جایگاه 
حق راه اندازی تظاهرات و تش��کیل اجتماعت 

بپردازد.
در تحقیق حاضر ما ابتدا می کوش��یم تا به 
تبیین مفهوم تظاهرات و تش��کیل اجتماعات 
بپردازیم، س��پس به اهمی��ت و ضرورت آن و 
بعداً به جایگاه این حق در اسناد بین المللی و 
قوانین داخلی جمهوری اس��المی افغانستان و 
در اخیر به یک سلسله محدویت های آن اشاره 

خواهیم کرد.

الف( مفهوم حق راه اندازی تظاهرات و 
تشکیل اجتماعات

یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق 
اجتماعی، مدنی و سیاسی تمام افراد بشر حق 
راه اندازی تظاهرات و راه پیمایی می باش��د، که 
در مقابل مشارکت فکری و جمعی افراد باعث 
ایجاد ش��خصیت حقوقی و پایدار به نام گروه 
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یا جمعیت می ش��ود، که افراد بشر برای تبادل 
نظر، رفع مش��کالت و احیان��اً اعالم موضوع یا 
دف��اع از مناف��ع و مقاصد مش��ترک، در زمان 
معی��ن و برای مدتی کوت��اه گردهم می آیند و 
س��پس متفرق می ش��وند، این حرکت جمعی 
ممکن اس��ت گاهی به ص��ورت یک محفل در 
م��کان ثابت، می��ان هم اندیش��ان و هم فکران 
تش��کیل ش��ود که اجتماع نامیده می ش��ود و 
یا ممکن به صورت نمایش��ی به منظور جلب 
توجه حکومت، مردم راهی معابر عمومی شوند 
که به نام تظاهرات یا راهپیمایی یاد می ش��ود. 
که در ذیل به مفاهیم حقوقی، حق راه اندازی 
تظاه��رات و حق تش��کیل اجتماعات خواهیم 

پرداخت؛

1- مفهوم حقوقی اجتماعات
اجتماع ب��ه گردهمایی یا همایش گروهی 
از اف��راد دالل��ت می کند که گروه��ی از افراد 
بش��ر برای تبادل نظر، مطرح کردن مشکالت 
اجتماعی و سیاس��ی،  اع��الم مواضع، دفاع از 
اه��داف و منافع مش��ترک و تأمی��ن اهداف و 
مقاصد، برای م��دت کوتاهی در مکان و زمان 
معین��ی به صورت محفل و مجلس��ی گردهم 
جم��ع می  ش��وند تا به هدف خ��اص که دارند 
برسند و یا به عبارت دیگر؛ اجتماعات متشکل 
از همایش موقتی افراد می باشد، که به منظور 
تبادل اف��کار و نظرات، یا به منظور هماهنگی 
برای دفاع از منافع مادی و معنوی مش��ترک، 
میان افراد تشکیل می شود.  این تعریف دارای 

شاخصه های اساسی و مهم ذیل می باشد؛
گون��ه  ای��ن  س��ازمان یافته؛  همای��ش 
همایش های گروهی معموالً س��ازمان یافته و 
متمایز از ازدحام جمعیتی می باشد که به طور 

اتفاقی ایجاد شده باشد.
همایش موقت��ی؛ این نوع اجتماع از نوعی 
همایش گروهی موقتی و متمایز از گروه هایی 
می  باش��د، که با ش��خصیت حقوقی معین به 
طور مستمر تشکیل می شود. اما ممکن است 
اح��زاب و جمعیت ها نیز با دع��وت از اعضأی 
خ��ود، ب��رای بیان اف��کار و مواض��ع گروهی، 
مب��ادرت به اجتماع موقتی س��ازمان یافته در 

زمان معین بنمایند.
تشکیل اجتماع یا همایش به منظور هدف 
خ��اص؛ اصوالً تش��کیل این گون��ه اجتماعات 
دارای هدف خاصی می  باشد، که در آن تبادل 
نظر و عقیده یا دفاع از منافع مشترک مشاهده 
می شود. این شاخصه هدفمندی و اندیشمندی 
اجتماعت است که آن را از گروه های تماشاچی 
تیاتر و س��ینما و یا مس��ابقات ورزش��ی مثل: 
فوتبال، بس��کتبال کرکت و... متامیز می  سازد. 
البته باید خاطر نش��ان ساخت که زمینه های 
فکری اجتماع کنندگان متفاوت و ممکن است 

جنبه های سیاس��ی، مذهبی، فرهنگی، صنفی 
را به خود بگیرد.

و  تظاه�رات  حقوق�ی  مفه�وم   -2
راهپیمایی ها  

 تظاه��رات از جمله حق��وق و آزادی های 
اساسی بشر است که بر اساس آن افراد از این 
طری��ق مطالبات و اعتراضات خود را در مقابل 
قدرت عمومی ابراز می کنند. بنابراین می توان 
گفت؛ تظاهرات عبارت از آن است که گروهی 
از افراد، با حضور در معابر عمومی و اس��تفاده 
از یک فرصت نمایش��ی به بیان خواس��ته های 
جمعی خ��ود می پردازند.  و یا به عبارت دیگر 
تظاهرات به گروهی از افراد اطالق می شود که  
به منظ��ور مطرح کردن مش��کالت اجتماعی 
و سیاس��ی،  اع��الم مواضع، دف��اع از اهداف و 
منافع مش��ترک و تأمین اهداف و مقاصد خود 
در ی��ک حرکت نمایش��ی برای جل��ب توجه 
حکومت مردم در معاب��ر و جاده های عمومی 
ظاهر می ش��وند تا آن که به اهداف خاصی که 

دارند نایل آیند.
تظاهرات ممکن است به صورت راهپیمایی 
همراه با صف بندی افراد و استفاده از ابزارهای 
ش��عاری باش��د و یا به صورت تجمع ثابت در 
نقطه ای معین نظیر پارک ها و میادین عمومی 

صورت گیرد.
ب( اهمیت و ض�رورت حق راه اندازی 

تظاهرات و تشکیل اجتماعات
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه انس��ان  ها موج��ود 
اجتماعی اند، که با یکدیگر روابط متقابل داشته 
و به عنوان عضو از جامعه دارای یک سلس��له 
خواست ها، تمایل ها و غرایز فراوان می باشند، 
که ارضأی منطق��ی و اصولی آن برای نیل به 

زندگی شایسته ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.
خ��وراک، پوش��اک، مس��کن، س��المتی، 
تش��کیل خانواده و دیگر امور رفاهی از جمله 
حقوقی می باش��د، که جامعه وظیفه دارد، اوالً 
که این حقوق را به رس��میت بشمارد و به آن 
احت��رام کند، ثانیاً برای تأمین و تضمین آن ها 
کمک کننده و یاری رس��ان افراد باش��د  حق 
تش��کیل اجتماعات و راه اندازی تظاهرات نیز 
از جمله حقوق اجتماعی و سیاس��ی افراد بشر 
بوده و باید دولت ها آن را به رسمیت شناخته 
و در تأمین و تضمین آن کوش��ا باش��ند. با در 
نظر داش��ت این که  معموالً جوامع متش��کل 
از اق��وام و قبای��ل مختلف و متش��کل از زن و 
مرد می باش��د و زنان تقریب��اً نیمی از اعضای 
جمعیت را تش��کیل می دهند هی��چ برنامه ای 
بدون توجه به اقوام و قبایل س��اکن جامعه یا 
جنس )زن و م��رد( توفیق چندانی نمی یابد و 
نهایتاً هیچ توس��عه ای کام��ل و پایدار نخواهد 
بود و هیچ ش��هروندی به حقوق و آزادی های 

اساسی خود نخواهد رسید. بناء حق راه اندازی 
تظاهرات و تشکیل اجتماعات یکی از راه های 
دست یابی به سایر حقوق و آزادی های اساسی 
بشر می باشد که شهروندان می توانند از طریق 
راه ان��دازی تظاه��رات و اجتماع��ات حقوق و 
آزادی های اساس��ی خویش را مطالبه کرده و 

به آن نایل آیند. 
بنابرای��ن، ش��ناخت افراد جامع��ه از حق 
راه ان��دازی تظاهرات و تش��کیل اجتماعات به 
عنوان ابزار و وس��یله وصول و دس��ت یابی به 
حقوق بشری و آزادی های اساسی جامعه یکی 
از مبرم ترین نیازهای اجتماعی می باشد، شاید 
اکثر ما به این عقیده باش��یم که شناخت حق 
راه اندازی تظاهرات و تش��کیل اجتماعات یک 
اگاهی و دانش تش��ریفاتی است، که هر کس 
خ��ودش به ما ه��و انس��ان از آن آگاهی دارد، 
ول��ی باید تذک��ر داد، که افراد بش��ر از حقوق 
و آزادی ه��ای بنی��ادی و کلی��دی )اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، مدنی، شخصی، خانوادگی، 
فرهنگی و...(  برخوردار اند، و ش��ناخت حقوق 
آن ه��ا از مفیدترین و ارزش��مندترین مبحث 
می باش��د، چون بشر موجود اجتماعی و مدنی 
با خصوصیات و ویژگی های متفاوت می باشند 
و همواره باهمدیگ��ر در ارتباط بوده و بخاطر 
این که ی��ک جامعه ع��اری از ظلم و تبعیض 
داش��ته باش��یم و همگی بتوانند ب��ه حقوق و 
آزادی های اساس��ی خود دسترس��ی داش��ته 
باش��ند، باید آگاهی افراد انس��انی را نسبت به 

حقوق و تکالیف یکدیگر بیشتر کنیم. 
بنابرای��ن، می ت��وان ادع��ا ک��رد که حق 
راه اندازی اجتماع و تظاهرات، از مظاهر روشن 
حکومت مردمی اس��ت، زیرا دولت حاکم برای 
ش��هروندانش فرصت و اجازه چنین اجتماع و 
تظاهراتی را می دهد، تا به وس��یله  آن بتوانند 
تمام��ی  نیازها و مطالبات خود را با حضور در 
صحنه به طور مس��تقیم مطرح کنند و بتوانند 
جلو خودکامگی، ظلم  و استبداد هیأت حاکمه 
را به عنوان یک قدرت برتر بگیرند و خواسته ها 
و اعتراضات خود را در برابر دولت اعالم کنند، 
تا حضور مردم در صحنه، وس��یله ای مناسبی 
ب��رای ارزیاب��ی و تحلیل دولت از مش��کالت 
اجتماعی باشد. هم چنین هیأت حاکمه بتواند 
با در نظرگرفتن نیازهای شهروندان، وظایف و 
خدم��ات خود را به طور مثمر در جهت تأمین 
نیازها و مطالبات مردم تنظیم و س��ازماندهی 

کند.
ج( جای�گاه حق راه اندازی تظاهرات و 

تشکیل اجتماعات در اسناد بین المللی
از میان تمامی اسناد و منابع بین المللی که 
حق راه اندازی تظاهرات و تش��کیل اجتماعات 
را به رسمیت ش��ناخته اند یک تعداد اسناد و 
منابع از ویژگی های مهم و جایگاه ممتازی در 
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عرصه حقوق بش��ری و حمایت و تأکید از آن 
برخوردار می باش��د، ک��ه در ذیل ذکر گردیده 

است:
1- اعالمیه جهانی حقوق بشر: این حق 
در این س��ند به عنوان یکی از حقوق طبیعی 
و الزم االحترام شهروندان به رسمیت شناخته 
شده اس��ت و در ماده 20 این اعالمیه اینگونه 
آم��ده اس��ت: »1( هرکس ح��ق دارد، آزادانه 
مجامع و جمعیت های مس��المت آمیز تشکیل 
ده��د. 2( هیچ ک��س را نمی ت��وان مجب��ور به 
شرکت در اجتماعی کرد.« و هم چنین اعالمیه 
جهانی حقوق بش��ر در راس��تای به رس��میت 
ش��ناختن این حق در بند 4 ماده 23 نیز یکی 
از مصادیق مهم و بارز این حق را به رس��میت 
شناخته به این شرح مورد تأکید قرار می دهد: 
»هر کس ح��ق دارد که برای دف��اع از منافع 
خود، با دیگ��ران اتحادیه تش��کیل دهد و در 

اتحادیه ها شرکت کند.« 
2- میث�اق بین الملل�ی حقوق مدنی و 
سیاسی: در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاس��ی آمده اس��ت؛ »حق تشکیل 
مجامع مس��المت آمیز به رس��میت ش��ناخته 
می ش��ود. اعم��ال این ح��ق تاب��ع هیچ گونه 
محدودیتی نمی تواند باش��د، جز آنچه بر طبق 
قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک 
ب��ه مصلحت امنیت ملی و ی��ا ایمنی عمومی 
یا نظم عمومی یا برای حمایت از س��المت یا 
اخ��الق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران 
ضرورت داش��ته باشد.« و ماده 22 این میثاق 
نیز ب��ه طور مفصل  تری به ش��رح زیر اینگونه 
به رسمیت ش��ناخته است: »1- هر کس حق 
اجتم��اع آزادانه ب��ا دیگ��ران را دارد از جمله 
حق تش��کیل س��ندیکا )اتحادیه های صنفی( 
و الحاق ب��ه آن برای حمای��ت از منافع خود. 
2- اعم��ال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی 
نمی تواند باش��د مگر آنچه که به موجب قانون 
مق��رر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به 
مصلحت امنیت ملی ی��ا امنیت عمومی، نظم 
عموم��ی یا برای حمایت از س��المت یا اخالق 
عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت 
داش��ته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود 
که اعضای نیروهای مسلح و پولیس در اعمال 
ای��ن حق تابع محدودیت های قانونی بش��وند. 
3- هی��چ یک از مقررات ای��ن ماده دولت های 
طرف کنوانسیون 1948 س��ازمان بین المللی 
کار درب��اره آزادی س��ندیکایی و حمای��ت از 
حق س��ندیکایی را مجاز نمی کند که به اتخاذ 
تدابی��ر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به 
تضمین  ه��ای مقرر در آن کنوانس��یون لطمه 

وارد آورند.«
چنانکه مش��اهده می ش��ود میثاق مذکور 
ضمن به رس��میت شناختن این حق مقرراتی 

را هم درب��اره محدودیت های مج��از اعمال و 
اجرای این حق مقرر کرده است.

3- کنوانس�یون اروپایی حقوق بش�ر 
1950: م�اده 11 این کنوانس�یون: »آزادی 
اجتماعات مس��المت آمیز« را به ش��رط آنکه 
مخال��ف نظم عمومی نباش��د، م��ورد توجه و 
احترام قرار داده اس��ت. بسیاری از کشورهای 
جهان نیز آزادی اجتماعات را به شرط رعایت 
نظم عمومی در قوانین اساسی خود پیش بینی 

کرده اند.
4- مقاوله نامه های سازمان بین المللی 
کار: ح��ق آزادی اجتماع��ات و اتحادیه ه��ا به 
طور گس��ترده ای در مقاوله نامه های سازمان 
بین المللی کار )ILO( مورد توجه قرار گرفته 
ک��ه از جمله آن ها می توان به مقاوله نامه های 
 154،151،141،135،98،87،11 ش��ماره 

اشاره کرد.
5-  اعالمیه اس�المی حقوق بشر: در 
ماده 22 بند اول آمده است که: »هر انسانی 
حق دارد نظر خود را به هر ش��کلی که مغایر با 

اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.«
6- س�ایر اس�ناد بین الملل�ی: اعالمیه 
امریکایی حقوق و وظایف انس��ان )1948( در 
ماده 22 و کنوانس��یون امریکایی حقوق بشر 
)1969( در م��اده 16 این حق را به رس��میت 
شناخته است: »1- هرکس حق دارد با اهداف 
اعتقادی، مذهبی، سیاس��ی، اقتصادی، کاری، 
اجتماعی،  فرهنگی، ورزش��ی و سایر اهداف به 
طور آزادانه اجتماعاتی را تش��کیل دهد.« در 
ادامه ماده مذکور در بند 2 به معیارهای اعمال 
و محدودیت ه��ای اج��رای این ح��ق همانند 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره 

شده است. 
منش��ور اجتماعی اروپا در بند 5 و 6 ماده 
اول و بن��د 5 و 6 م��اده دوم و کنوانس��یون 
اروپای��ی حمایت از حقوق بش��ر و آزادی های 
بنیادی��ن )1950( در م��اده 11 حق مزبور را 
به رس��میت ش��ناخته اند. در بن��د 1 ماده 11 
کنوانس��یون اروپایی حقوق بش��ر آمده: »هر 
کس حق آزادی مجامع و حق آزادی برگزاری 
اجتماع مسالمت آمیز و مشارکت با دیگران را 
دارد، این حق ش��امل تش��کیل یا پیوستن به 
اتحادیه ه��ای صنف��ی برای حمای��ت از منافع 

شخص است.
د( جای��گاه ح��ق راه ان��دازی تظاه��رات و 
تشکیل اجتماعات در قوانین داخلی جمهوری 

اسالمی افغانستان
حق راه اندازی اجتماع��ات و راهپیمایی ها 
از جمله حقوق و آزادی های مش��روع به شمار 
می رود، که قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
افغانس��تان نیز در ماده 36 خود این حق را به 
رسمیت شمرده و اینگونه بیان می دارد: »اتباع 

افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز 
و صلح آمی��ز، بدون حمل س��الح، طبق قانون 
اجتم��اع و تظاهرات نماین��د.« با توجه به این 
ک��ه این حرک��ت جمعی اث��رات تعیین کننده 
و حساس��یت برانگنیز اجتماعی و سیاس��ی را 
بج��ای می گ��ذارد، قانون اساس��ی جمهوری 
اس��المی افغانس��تان تش��کیل اجتماع��ات و 
تظاهرات را مش��روط بر این امر دانس��ته، که 
باید بدون حمل سالح و به گونه ای مسالمت 
آمیز باشد، چون نظم جامعه اقتضا می کند، که  
این اجتماعات به طور مسالمت آمیز تشکیل و 

از برخوردهای خشونت آمیز جلوگیری شود. 
در م��اده س��ی و پنج��م قان��ون اساس��ی 
جمهوری اسالمی افغانستان آمده است: »اتباع 
افغانستان حق دارند به منظور مقاصد مادی و 
یا معنوی مطابق ب��ه احکام قانون، جمعیت ها 

تشکیل نمایند.«
در قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات 
ماده دوم در مورد حق اجتماعات چنین آمده 
اس��ت: » اتباع کش��ور حق دارند برای تأمین 
مقاصد جای��ز و صلح آمیزی که منافی وحدت 
ملی و قانون اساس��ی نباشد بدون حمل سالح 
مطابق احکام این قانون اجتماعات اعتصابات و 

تظاهرات را راه اندازی نمایند.«  
درب��اره دخالت نیروه��ای امنیتی در ماده 
هفدهم آمده اس��ت ک��ه: »ارگان های امنیتی 
نمی توانن��د ب��ه جب��ر واک��راه در اجتماعات 
اعتصاب��ات و صف��وف تظاهرکنن��دگان داخل 
ونظم آن ها را برهم زده زمینه تشتت و برخورد 
را فراهم نمایند.« قوانین کش��ور در همه مواد 
ب��ه حفظ از حق��وق و آزادی اجتماع کنندگان 

در قانون اجتاعات، اعتصابات 
و تظاهرات ماده دوم در مورد 

حق اجتاعات چنین آمده 
است: » اتباع کشور حق دارند 

برای تأمین مقاصد جایز و 
صلح آمیزی که منافی وحدت 
ملی و قانون اساسی نباشد 

بدون حمل سالح مطابق احکام 
این قانون اجتاعات اعتصابات 

و تظاهرات را راه اندازی 
منایند.«

درباره دخالت نیروهای 
امنیتی در ماده هفدهم آمده 
است که: »ارگان های امنیتی 
منی توانند به جرب واکراه در 
اجتاعات اعتصابات و صفوف 
تظاهرکنندگان داخل ونظم 
آن ها را برهم زده زمینه تشتت و 
برخورد را فراهم منایند.«
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تأکید کرده است. برخورداری از حق راه اندازی 
آزادی  و  اجتماع��ات  تش��کیل  و  تظاه��رات 
اجتماعات و تظاهرات ک��ه از آن تحت عنوان 
حق آزادی اجتماع نیز تعبیر می ش��ود یکی از 
مهم تری��ن و کلیدی ترین حقوق به رس��میت 
شناخته ش��ده در نظام بین المللی حقوق بشر 
بوده و خوشبختانه قوانین و مقررات جمهوری 
اس��المی افغانستان نیز آزادی و برخورداری از 

این حق را به رسمیت شناخته است.
بنابرای��ن، تمامی اتباع س��اکن در کش��ور 
بدون کدام تبعیض به موجب ماده، 36 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی افغانستان حق دارند 
ب��رای تأمین اه��داف مش��روع و صلح آمیز، با 
پرهیز از حمل سالح، در چارچوب قانون اقدام 
ب��ه گردهمایی ها، تجمعات موقت��ی و دایمی 
نمایند و تظاه��رات و راهپیمایی برگزار کنند 
و در قال��ب اعالمیه و س��خنرانی اعالم مواضع 

بکنند.
کش��ورهای دمکراتیک معم��والً تظاهرات 
خیابان��ی را ک��ه از مؤلفه های ب��ارز تجمعات 
موقتی به حس��اب می  آید، برای شهروندانش 
آزاد اعالم کرده اند. ولی این نکته روشن است 
که بروز و ظهور این گونه اجتماعات ناش��ی از 
مس��ایل حاد سیاس��ی، اجتماع��ی و اعتقادی 
اس��ت و در آن احتمال لطمه به نظم عمومی 
وجود دارد، و چه بسا گاهی منجر به خشونت 
می��ان گروه های رقیب و یا با نیروهای امنیتی 
می  ش��ود، به همین جهت برگ��زاری این گونه 

تجمع��ات و راهپیمایی  ه��ا گاه��ی من��وط به 
درخواس��ت و دریافت مجوز توس��ط مقامات 
ذی  صالح اس��ت، تا آن ها برای پیش��گیری از 
بروز ح��وادث ناگوار و ناگهانی، آمادگی الزمی 

را داشته باشند.
د( محدودیت های حق برخورداری از 

تظاهرات و تشکیل اجتماعات
اصل ب��ر برخ��ورداری و آزادی انس��ان از 
ح��ق تظاهرات و تش��کیل اجتماعات اس��ت. 
اما انس��ان در جامعه بش��ری زندگی می کند 
و زندگی بش��ری دارای واقعیت های است که 
بای��د آن را بپذیریم. یک��ی از این واقعیت های 
انکار ناپذیر زندگی آن است که انسان همواره 
نمی تواند از آزادی عمل در حوزه های گوناگون 
زندگی خویش برخوردار باشد و ناگزیر باید به 
محدودیت های نوش��ته و نانوشته برخاسته از 
اصول اخالقی و قانونی حاکم بر جامعه تن در 
دهد. از این رو حقوق و آزادی های بش��ری در 
اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها مطلق 
و بدون قید و ش��رط نیس��ت، بلکه محدود به 
مؤلفه های گوناگونی چون عدم مغایرت با نظم 
و مصالح عمومی یا مشروط به عدم مغایرت و 
تعدی به حقوق دیگران و اخالق جامعه است. 
جامعه جهانی با به رسمیت شناختن حقوق و 
آزادی های اساسی برای بشر، محدودیت هایی 
را نیز برای آن تصور کرده است که در ذیل به 
بعض��ی از محدودیت ها پیرامون حق تظاهرات 

و تشکیل اجتماعات خواهیم پرداخت:
1- مسالمت آمیز بودن تظاهرات و تشکیل 
اجتماع��ات: ح��ق برخ��ورداری از تظاهرات و 
تش��کیل اجتماعات عالوه بر داشتن سه مؤلفه 
مه��م چ��ون )موقت ب��ودن، هدفمن��د بودن، 
س��ازمان یافته بودن( دارای ش��روط اساس��ی 
و مه��م دیگر که ج��ز الینفک آن اس��ت نیز 
می باش��د. اجتماعات و تظاهرات برای آن که 
تحت شمول آزادی مندرج در اسناد بین المللی 
حقوق بشر قرار گیرد باید مسالمت آمیز باشد. 
مس��المت آمیز بودن، قیدی محدود کننده ای 
اس��ت. و اجتم��اع و تظاهراتی م��ورد حمایت 
نظام بین المللی و داخلی کش��ورها می باش��د 
ک��ه جنبه مس��المت آمیز را داش��ته و رعایت 
کن��د. در تمامی اس��ناد داخل��ی و بین المللی 
حقوق بش��ری هنگامی که مفهوم صلح آمیز یا 
مس��المت آمیز در کنار فعالیت ها و آزادی های 
اساسی فردی ذکر می شود ناظر به جنبه های 
از رفتار ش��هروندان بوده ک��ه در آن افراد در 
جهت دس��ت یابی ب��ه حق��وق و آزادی های 
اساسی خود به خش��ونت، ظلم متوسل نشده 
و باید تس��اهل، تسامح، بردباری را راعایت و با 
همزیستی مس��المت آمیز از آزادی ها و حقوق 
خود بهره مند ش��وند.  مهم ترین موضوع مورد 
بحث که در مس��المت آمیز ب��ودن اجتماعات 

و تظاهرات مطرح می گردد پرهیز از خش��ونت 
است که مورد تاکید اسناد بین المللی و قوانین 

داخلی کشور ها نیز می باشد. 
پس می توان گفت؛ در گام نخس��ت پرهیز 
از خش��ونت و در گام بع��دی تالش در جهت 
باال بردن فرهنگ هم پذیری، تس��امح، تساهل 
و بردباری از مواردی اس��ت که باعث برگزاری 

مسالمت آمیز تظاهرات و اجتماعت می شود. 
2- ع��دم حمل س��الح: حمل س��الح در 
تجمع��ات و راهپیمایی ه��ا، مخال��ف با اهداف 
و ضروری��ات جامع��ه دموکراتیک ب��وده و به 
نوع��ی باع��ث ایجاد اغتشاش��ات و خش��ونت 
ش��ده و تجمع یا تظاه��رات را از هدف اصلی 
بازم��ی دارد و موج��ب برهم خ��وردن صلح و 
آرامش جامعه می ش��ود، در حالی که اساس��اً 
دموکراس��ی، گفتگو را جای گزین خش��ونت و 
برخوردهای خش��ن کرده و آزادی اجتماعات 
را می توان به عن��وان راهی که افراد می توانند 
با بکارگیری آن، بسیاری از مسائل، دغدغه ها، 
خواس��ته ها و حتی اعتراضات خود را به گوش 
همگان بخصوص حکومت برس��انند دانس��ت. 
بن��اء ممنوعی��ت حمل س��الح از بدیهی ترین 
مس��المت آمیزبودن  بح��ث  در  موضوع��ات 
اجتماع��ات اس��ت ک��ه در م��اده دوم قانون 
اجتماع��ات، اعتصابات و تظاه��رات جمهوری 
اسالمی افغانستان نیز به صراحت حمل سالح 
در تجمع��ات و راهپیمایی ها را ممنوع کرده و 
آن را مصداق بارز تجمع غیرمس��المت آمیز و 
غیرقانونی می داند. هم چنین از برخی اس��ناد 
بین المللی می توان دریافت که حمل سالح در 

اجتماعات منع شده است.
3- ل��زوم یا ع��دم لزوم اخذ مج��وز برای 
تشکیل اجتماعات: آزادی اجتماعات از جمله 
آزادی های��ی اس��ت که برای تحق��ق، نیازمند 
س��ازوکاری از پی��ش تعیین ش��ده اس��ت که 
چگونگ��ی س��اختار آن از مواردی اس��ت که 
مس��تلزم بررس��ی بوده ک��ه در اینج��ا مجال 
پرداختن به آن نیس��ت. آنچه در بحث آزادی 
و برخ��ورداری از حق اجتماعات اصل اس��ت، 
آزادی و برگزاری اجتماعات است. بهره مندی 
از آزادی اجتماعات ب��ه عنوان حق بنیادین و 
مهم باید تا آنجا که ممکن اس��ت بدون موانع 
و تش��ریفات اداری باشد و کسانی که مایل به 
برگزاری تجمعات مسالمت آمیز اند نباید برای 
تش��کیل تجمعی کس��ب اجازه کنن��د. ایجاد 
سازوکارهای ضروری برای آزادی اجتماعات از 
تعهدات ایجابی دولت هاست که برای تضمین 
این حق باید صورت پذیرد. دولت ها به منظور 
تسهیل و حمایت از آزادی اجتماعات مسالمت 
آمی��ز، تعهد مثبت دارند. لذا قوانین و مقررات 
اداری دولت درخصوص این آزادی نباید ناروا، 
ناعادالن��ه و برخالف مقتضی��ات ذات این حق 

کشورهای دمکراتيک معمواًل 
تظاهرات خيابانی را که از 
مؤلفه های بارز تجمعات 

موقتی به حساب می  آيد، برای 
شهروندانش آزاد اعالم کرده اند. 

ولی این نکته روشن است 
که بروز و ظهور اين گونه 

اجتاعات ناشی از مسايل حاد 
سياسی، اجتاعی و اعتقادی 

است و در آن احتال لطمه 
به نظم عمومی وجود دارد، 
و چه بسا گاهی منجر به 
خشونت ميان گروه های 
رقيب و يا با نريوهای امنيتی 
می  شود، به همني جهت 
برگزاری اين گونه تجمعات و 
راهپيايی  ها گاهی منوط به 
درخواست و دريافت مجوز 
توسط مقامات ذی  صالح است، 
تا آن ها برای پيشگريی از بروز 
حوادث ناگوار و ناگهانی، 
آمادگی الزمی را داشته باشند.
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باشد. دولت ها باید در خصوص ایجاد سازوکار 
اجرایی، اداری و تدوین قوانین مربوطه، حسن 
نیت داشته باش��ند. حسن نیت، عنصری مهم 
و ضروری جهت تحق��ق آزادی های عمومی و 
اساسی بشر می باش��د. که باید در عرصه های 
مختلف حقوق گذاری) وضع قوانین و مقررات( 
حقوق دانی ) فهم قوانین و مقررات( و حقوق 
ورزی ) اعم��ال و اجرای قوانین و مقررات( در 

نظر گرفته شود. 
4- نق��ش و عملکرد نیروه��ای امنیتی در 
محدود س��اختن اجتماعات: اقدامات نیروهای 
امنیت��ی در رابط��ه به مس��المت آمیز بودن و 
بدون خش��ونت بودن راه ان��دازی اجتماعات و 
تش��کیل اجتماعت بس��یار مه��م و تأثیرگذار 
می باش��د. نیروهای پولیس و مسئولین اجرای 
قانون باید استانداردهای بین المللی حقوق بشر 
را شناخته و تمامی اسناد عام حقوق بشری و 
اس��ناد خاص نظامی را نیز ش��ناخته و رعایت 
نماین��د. در نظام ه��ای دموکراتی��ک، پولیس 
نهادی اس��ت که برای حفظ امنیت عمومی و 
حقوق افراد به وجود آمده اس��ت و نیروهایش 
مج��ری قان��ون و حافظ حق��وق و آزادی های 
افراد در جامعه هس��تند. از این جهت، نیرویی 
مردمی، منتخب و مس��تقل ب��وده و در قبال 
تمامی اقداماتش در مقاب��ل مردم و نهادهای 
نظارتی، مس��ئول و پاسخ گو است. پولیس و یا 
نیروهای امنیتی ب��ا اقدامات اداری و انتظامی 
خود در بحث آزادی اجتماعات، طیف گسترده 
ای از اقدامات مختلف را به اجرا می گذارند که 
این اقدامات تحت عنوان حمایت از اجتماعات 
مطرح می ش��ود. ب��ا توجه به ماهی��ت آزادی 
اجتماعات و به دلیل بروز و ظهورآن در حوزه 
عمومی، این آزادی، اصطکاک شدیدی با بدنه 
جامعه، نظ��م عمومی و نظم ترافیکی و آزادی 
رفت و آمد ش��هروندان دارد و بدین خاطر به 
نیروی��ی نیاز دارد که بتواند این امور را تنظیم 
کند. البته این تنظیم به معنای محدود کردن 
غیرموجه آزادی اجتماعات شهروندان نخواهد 
بود بلکه صرفاً جهت تسهیل بهره مندی از آن 

است و می باشد.

نتیجه گیری
پژوه��ش حاضر بررس��ی کوتاهی پیرامون 
)جایگاه ح��ق راه اندازی تظاهرات و تش��کیل 
اجتماع در پرتو اس��ناد بین الملل��ی و قوانین 
داخل��ی جمهوری اس��المی افغانس��تان( بود، 
انجام گردید که می توان دس��ت آوردهای این 
تحقی��ق را در قالب نتیجه گیری این گونه بیان 

کرد؛
1- ح��ق راه ان��دازی و آزادی اجتم��اع و 
تظاهرات از جمله مهم ترین حقوق بش��ر نسل 
اول به شمار می آید که به طور گسترده ای در 

س��طح بین المللی، منطقه ای و ملی در اسناد 
مختلف حقوق بش��ری در زمره حقوق مدنی و 

سیاسی به رسمیت شناخته شده است.
2- تم��ام بش��ر ب��دون ک��دام تبعیض و 
امتی��ازی می توانن��د ب��ه گونه ای مس��اوی به 
منظور دستیابی به حقوق و آزادی های اساسی 
خویش اقدام به تشکیل اجتماعات و راه اندازی 

تظاهرات کنند.
3- ای��ن حق اف��راد را قادر می س��ازد تا با 
یکدیگر تجمع ک��رده و به طور جمعی مصالح 
و منافع مشترک ش��ان را بیان کنن��د یا ارتقا 

ببخشند و از آن ها دفاع کنند.  
4- برخورداری از آزادی چنین حق تجمعی 
می توان��د به منظور پی گیری یا دس��تیابی به 
هدف مش��ترکی اعم  از مس��ایل و موضوعات 
سیاس��ی، مذهبی،  اعتقادی،  اقتصادی، شغلی، 
اجتماعی، ورزشی، فرهنگی یا حرفه ای باشد. 

5- ح��ق راه ان��دازی تظاهرات و تش��کیل 
اجتماعات یکی از ابزار و وس��یله ای مهم برای 
دست یابی س��ایر حقوق و آزادی های اساسی 

بشر می باشد.
راه ان��دازی  و  اجتماع��ات  تش��کیل   -6
تظاه��رات باید به گونه مس��المت آمیز و بدون 
حمل س��الح باش��د و با روحیه عدم خشونت 
و فرهنگ هم پذیری، صلح و دوس��تی صورت 
گیرد و نیروه��ای امنیتی نیز با رعایت قوانین 
و استندرد های بین المللی حافظ نظم و جان 

مشمولین این گرد همایی ها باشند.  

منابع
1- اعالمیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان )1948(

2- اعالمیه جهانی حقوق بشر.
3- اعالمیه حقوق بشر شهروند فرانسه.

4- دان��ش، س��رور، حقوق اساس��ی افغانس��تان، چاپ 
اول، کابل: انتش��ارات مؤسس��ه تحصیالت عالی ابن س��ینا، 

زمستان1389 ه.ش.
5- قاضی ش��ریعت پناهی، ابولفضل، بایسته های حقوق 

اساسی، چاپ سی و ششم، تهران: نشر میزان، پایز 1389.
6- قان��ون اجتماعات، اعتصاب��ات و تظاهرات جمهوری 

اسالمی افغانستان
7- قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان.

8- کنوانس��یون اروپای��ی حمای��ت از حق��وق بش��ر و 
آزادی های بنیادین )1950(

9- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر )1969(
10- مقاوله نامه ه��ای س��ازمان بین المللی کار ش��ماره 

154،151،141،135،98،87،11
11- منشور اجتماعی اروپا

12- میث��اق بین المللی حقوق اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی.

13- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
14- هاشمی، س��ید محمد، حقوق بش��ر و آزادی های 

اساسی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، بهار1391ه�.ش.

از صفحه 46

اسالم و نفی خشونت

دس��ته جمعی زندانیان مس��لمان در زندانیان 
ح��زب حاکم خل��ق و پرچم، قتل ع��ام مردم 
بی گناه افش��ار، یک ولنگ، مزارشریف، کندی 
پشت و کش��تارهایی که براثر عمل غیر شرعی 
انتح��ار در دهمزنگ، زی��ارت ابالفضل، زیارت 
س��خی، مس��جد باقرالعلوم و... صورت گرفت، 
هم��ه و هم��ه جنایت ضد بش��ری اس��ت که 
قابل پیگیری حقوقی اس��ت. روش��ن است که 
این کش��تارها با هیچ مبن��ای قرآنی و روایی 

سازگاری ندارد.

منابع
1 - https://fa.wikipedia.org/wiki/
2-http://www.taand.com/archives/64155 
https://www.hrw.org/reports/2001/afghan2/
Afghan0701-01.htm
3-http://www.afghanpaper.com/nbody.
php?id=19786
4 - h tt p : / / w w w . p r e s s t v . i r /
DetailFa/2016/07/25/476842/UN-Afghanistan-
casualties-civiliansd-unama
5- http://www.bbc.com/persian/afghanistan-
38878648

6. نساء، 33 )یا أیها الذین آمنوا التأکلوا أموالکم بینکم 
بالباطل إاّل أن تکون تجارة عن تراض منکم و التقتلوا 

أنفسکم إّن اهلل کان بکم رحیماً)
7- مائده، 32 )من قتل نفس��اً بغیرنفس أو فس��اد فی 
األرض فکأنّم��ا قتل الناس جمیعاً و من أحیاها فکأنّما 

أحیا الناس جمیعاً(
8- اسراء، 33 )والتقتلوا النفس الّتی حّرم اهلل إاّل بالحّق 
و من ُقتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه س��لطاناً فالیسرف 

فی القتل إنّه کان منصوراً(
9- بق��ره، 179 )و لک��م فی القصاص حی��وة یا أولی 

االلباب لعلّکم تتقون( 
10- تکویر، 8 و 9 )َو إَِذا الَْمْوُءَدُة ُس��ئلَْت * بَِأیّ ِ َذنٍب 

ُقِتلَْت)
11- اس��راء، 70 )و لقد کرمنا بني آدم و حملناهم في 
البّر و البحر و رزقناه��م من الطیبات و فضلناهم علي 

کثیر ممن خلقناکم تفضیاًل)
12- حجرات، 13 )ان اکرمکم عند اهلل اتقیکم(

13- صحی��ح بخ��اری، کتاب دی��ات، ج 8 ، ص 48.  
رواه الترمذي )1395( والنس��ائي )3987( وابن ماجه 
ِۀ َوإَِنّ  )2619(: )َم��ْن َقَتَل ُمَعاَهًدا لَْم یَ��ِرْح َرائَِحَۀ الَْجَنّ

ِریَحَها تُوَجُد ِمْن َمِسیَرِة أَْربَِعیَن َعاًما(
14- نهج البالغه، نامه 53.

15- نهج البالغه، خطبه 27.
األم��وال،  یحی��ی/42;  اب��ن  قرش��ی  الخ��راج،   -16
ابوعبید/24 و چاپ دیگر/74; الخراج وصناعۀ الکتابه، 
ابن قدامه/362; تاریخ بغداد، ج 1/8; س��نن الکبری، 
ج9/134; تاریخ مدینۀ دمش��ق، ج2/193; س��یمای 
کارگزاران عل��ی بن ابی طال��ب امیرالمؤمنین(ع)، ج 
ة  3/ فقال ل��ه علی بن أبی طالب: «َدعُه��م یکونوا مادَّ

للمسلمین َفتَرکُهم. »
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پــه ۱۹۸۶ ميالدي کال کې د رسه صليب 

او رسې مياشــتې ټولنــو غــړي، د رسه صليب 

نړيواله کمېټه او د رسه صليب او رسې مياشتې 

فدراســیون رسه راټول شول او د رسه صليب او 

رسې مياشتې د بني املليل خوځښت تهداب 

يې کېښود.

ســور صليب او رسه مياشــت د ګډو موخو 

او اساســنامو لرونکو سازمانونو ټولګه ده چې د 

نړۍ له ۱۹۰ څخه په زياتو هيوادونو کې سيمه 

ييــزې اســتازولۍ لري او په بــني املليل ډول 

عمل کوي.

د رسه صليب او رسې مياشــتې خوځښت 

اووه لوی اصول لري:

۱- انسانيت: يعنې د انسان ژوند، د انسان 

هوســاينه او په ځانګړي ډول د جګړې په حال 

کې سيمو کې له مصايبو څخه د انسان ژغورنه 

او اړو انسانانو ته بې له توپريه رسېدنه ده.

۲-  بــې غــريض او بې مطلبــي: يعنې بې 

غرضه او بې مطلبه مرسته او السنيوی.

۳- بــې طــريف: پــه دې معنــا چــې دغه 

خوځښــت تل بې طرفه دی او د هر لوري او د 

جګــړې له هر اړخ رسه بې توپــريه او بې طرفه 

چلند کوي، او هيڅکله دا په پام کې نه نييس 

او نه پوښتي چې له چا رس مرسته کوي او هغه 

څوک چې مرستې ته اړ دی په کوم لوري پورې 

تړاو لري.

۴- اســتقالل: استقالل او خپلواکي د رسه 

صليب او رسې مياشــتې د خوځښــت بل آر او 

اصل دی چې د چا له اغېزې او فرمان اخستلو 

پرته په خپلواکۍ رسه عمل کوي او په ښــکېلو 

لوريو کې له هيڅ يــوه څخه فرمان نه اخيل او 

فرمايش يې نه قبلوي.

۵- داوطلــب خدمتونــه: د رسه صليــب او 

رسې مياشــتې خوځښــت پــه داطلــب ډول 

خدمتونــه وړاندې کــوي او د خدمتونو په بدل 

کې هيڅ ډول امتياز، اجوره يا بدله نه قبلوي او 

نه د کومې بدلې په مقابل کې مرسته کوي.

۶- يووالی: د رسه صليب او رسې مياشتې 

خوځښــت په پوره يووايل او اتحــاد رسه عمل 

کوي او په ټوله نړۍ کې د رسه صليب او رسې 

مياشتې اړوند بنسټونه خپل یووالی سايت.

۷- نړيــوال تــوب: د رسه صليــب او رسې 

مياشــتې مرستې او خدمتونه نړۍ شموله دي 

او له هيڅ هيواد او ســيمې رسه توپريي چلند 

نــه کوي، بلکې د نړۍ هر ګــوټ ته بې توپريه 

سور صليب
او رسه مياشت

ژباړه او راټولونه: روښان زيرک

مرستو رسولو او مالتړ ته ژمن دی.

د رسه صليب او رسې مياشتې څلور ګوين 

اهداف او موخې:

۱- د ملتونــو او مذهبونو تر منځ د ســولې، 

تفاهم او دوســتۍ رامنځته کول او د ملتونو او 

مذاهبو تر منځ د ټکر د رامنځته کېدو او د کرکو 

د خپرېدو د مخنيوي لپاره هڅې.

۲- د بــرش د دردونــو تســکني، او د جګړو 

او بدبختيــو لــه امله د رامنځته شــويو امليو د 

تسکني لپاره هڅه او هاند.

۳- د انســان د احــرتام، عــزت او کرامــت 

خونديتــوب او د دې لپاره په ټوله نړۍ کې کار 

او زیار ويستل.

۴- د انسانانو تر منځ له هر ډول تبعيض او 

بېلوايل څخه پرته د انســانانو د ژوند او روغتيا 

مالتړ.

د غويــي ۱۸مه چې د ميالدي کار د مي د 

مياشــتې له ۸مې نېټې رسه برابــره ده، د رسه 

صليب او رسې مياشتې د نړيوالې ورځې په نوم 

نومول شــوې، چې دغه غورځنګ د ژن هرني 

دونــان )Jean Henry Dunant( پــه نوم د يو 

ســوييس وګړي پــه هڅو رسه د ژنيــو د هوکړه 

ليک پر بنســټ په ۱۸۶۴ ميالدي کال کې د 

سور صليب په نوم رامنځته شو. 

پــه ۱۸۶۲ کال کــې ژن هــرني دونان د 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره دوم | ثور 1396

جګــړې له مترضرينــو رسه د داوطلبــې او بې 

تفکيکه مرستې او د هغوی د کړاوونو د له منځه 

وړلو او دردونو د تسکني لپاره د مرسته کوونکو 

ټولنو د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه.

ژن هرني دونان پوښــتنه مطرح کړه، چې 

آيا د دې اړتيا نشــته چې د سولې او هوسايۍ 

پر مهال داسې امکانات رامنځته يش او داسې 

داوطلــب، قربــاين ورکوونکي او په پــوره توګه 

صالحې ټولنې جــوړې يش، چې موخه يې د 

جګړې د ټپيانو بې توپريه درملنه وي؟

نوموړي وړانديز وکړ چــې د نظامي ټپيانو 

خدمت او د هغوی درملنه بايد بې طرفه فعاليت 

وشــمېرل يش، چې د ژنيو د عام املنفعه چارو 

ټولنې په خــورا لېوالتيا رسه د هغــه د وړانديز 

استقبال وکړ. پايله دا شوه، چې په ژنيو کې د 

۱۶ هيوادونو د استازو په ګډون يو بني املليل 

کنفرانــس جوړ شــو او د ۱۸۶۴ ميالدي کال 

هوکــړه ليک د جګــړې د ټپيانــو د وضعيت د 

ښــه وايل او د هغوی د بې توپريه درملنې لپاره 

رامنځته شو، چې د ۱۲ دولتونو استازو همغلته 

السليک کړ.

په دې هوکړه ليک کــې دغه الندې موارد 

اټکل شوي ؤ:

- د وسله والو ځواکونو د صحي خدمتونو د 

کارکوونکو بې پرې توب

- له ټپيانو رسه انساين چلند

- د هغــو غري نظامي افرادو بــې پرې توب 

چــې په داوطلب ډول د جګــړې له ټپيانو رسه 

مرستې ته وردانګي

- د داســې بني املليل نښــې ټاکل چې د 

پورته موخو لپاره پر کاريدونکو وســايلو د پورته 

موخــو لپــاره د کارکوونکو اشــخاصو پر لباس 

وټومبل يش، چــې د ژن هرني دونان د مليت 

له امله د ســويس د بريغ د سپني صليب رنګ 

پر رسه صليب واوښتل شو او همدا نښه د بني 

املليل نښې په توګه و منل شوه.

د رسه صليب بني املليل کمېټه په ۱۸۶۳ 

ميالدي کې تاسيس شوه، دا کمېټه له ۲۵ تنو 

ســوييس مرشانو جوړه وه، چــې بيا په ۱۹۱۹ 

ميــالدي کــې د رسه صليب د ټولنــو اتحاديه 

رامنځته شــوه چې موخه يې متقابلې مرستې، 

همکارۍ او د سولې پر مهال د اړوندو فعاليتونو  

پراختيــا  وه او د رسه صليــب بــني امللــيل 

فعاليتونو د دوميــې نړيوالې جګړې له پای ته 

رسېدو وروسته ډېره پراختيا مونده.

رسه مياشت

پــه ۱۸۷۶ ميــالدي کال کــې د ترکيــې 

عثامين دولت د رسه صليب د نښې پر ځای د 

خپل بريغ سپني رنګه مياشت پر رسه رنګ واړله 

او له هغې څخه يې استفاده پيل کړه، عثامين 

دولــت د رسه صليب د موخو پــه څېر د خپلو 

مرستندويه بنسټونو لپاره چې د رسه صليب په 

څېر موخې يې تعقيبولې د رسې مياشتې نښه 

و کاروله. له هغې وروسته په اسالمي هيوادونو 

کې د رسه صليب پر ځای، رسه مياشت د دې 

سازمان د نښې په توګه کارول کيږي.

د رسې مياشتې نښــه د بني املليل عرف 

له مخې هم خورا د اهميت وړ ده، چې نن ورځ 

بني املليل سور صليب او رسه مياشت د نړۍ 

تر ټولو لويه برشپاله غري سيايس او مرستندويه 

شبکه ده.

نــن ورځ په بني املليل کچــه په هر هيواد 

کــې د برشپالــو او غــري ســيايس فعاليتونو د 

کچې معلومولو لپاره معيار، په ميل کچه د رسه 

صليب يا رسې مياشتې د ميل ټولنې وضعيت، 

بې پرېتوب او غري سيايس توب ګڼل کيږي او 

دا د برشپالــو فعاليتونو د معلومولو لپاره د تلې 

حيثيت لري.

 ICRC د رسه صليب بــني املليل کمېټې

مرکز په ژنيو )ســويس( کــې دی، دا يو کاماًل 

بې پــرې، بې غرضه او خپلواک ســازمان دی، 

چې د برشپالنې ځانګــړې دنده يې د جګړې 

د قربانيانو د ژوند او انســاين کرامت ســاتنه او 

له هغوی رسه مرســته ده، د رسه صليب د بني 

املليل کمېټې فعاليتونــه د برشپالو حقونو د 

مقرراتــو پر بنياد والړ دي او په ټولو ســيايس، 

ديني او عقيديت چارو کې بې طرفه ده.

د يادونــې وړ ده، چې په ۱۹۴۹ کې د رسه 

صليــب په نړيوال کانفرانس کــې د ارسايلو له 

خوا د رسه صليب او رسې مياشــتې د نښــو تر 

څنګ د ســور ستوري د نښې وړانديز و نه منل 

شــو، چې وروســته بيا په ۲۰۰۵ ميالدي کال 

کې د ژنيو کنوانسيون درېيم الحاقي پوتوکول 

د رسه صليب او رسې مياشــتې د خوځښت په 

آيــن کې د اصالح لپاره دغه نښــه هم تصويب 

کړه. دا پروتوکول په ۲۰۰۶ ميالدي کې د رسه 

صليب او رسې مياشتې په ۲۹ نړيوال کنفرانس 

کې تصويب شو او دغه پخوانۍ ستونزه، د رسه 

صليب او رسې مياشــتې له نښــو رسه د ســور 

ســتوري د نښــې په زياتولو رسه هواره شوه. له 

دې رسه لــه ۲۰۰۶ ميــالدي کال وروســته د 

رسه صليب، رسې مياشــتې او سور ستوري په 

نــوم نوی حرکت د ال نورو هيوادونو په ګډون او 

ملګرتيا رسه رامنځته شو.

د افغان رسې مياشتې ټولنه

د ۱۳۰۸ هجــري کال پــه لومړيو کې چې 

لــه ۱۹۲۹ ميــالدي کال رسه برابــر دی، د يو 

شــمېر انسان دوســتو افرادو په زيار د کابل په 

باغ عمومي کې يوه عامه غونډه جوړه شوه، چې 

د ميل مرستندويه غونډې نوم يې ورکړی و.

ياده غونــډه د مترضرينــو او اړمنو خلکو د 

الســنيوي په برخه کې د تشــويق لپــاره جوړه 

شــوې وه، دغه غونډه وروســته برشپالو ويناوو، 

اعالنونو او دعوتونو ته وغځېده او يو ســازماين 

نظم يې رامنځته کړ، چې خلکو له خپلو عوايدو 

او معاشاتو څخه مرستې وررسه وکړې او همدې 

سازماين نظم يوه ميل ټولنه رامنځته کړه.

پــه دې ناســته کــې د ښــاروالۍ ســابقه 

لرونکی مامور محمد ابراهيــم د رييس، او نور 

خريغوښــتونکي يې د مرستياالنو، خزانه دار او 

نورو غړو په توګه وټاکل شول. ميل مرستندويه 

غونــډه پــه همغه لومــړي ترکيب او جوړښــت 

رسه خرييه چارې تــررسه کولې، تر دې چې د 

۱۳۰۸ ملريز کال په پای کې د کب د مياشتې 

پر ۱۸مه محمد نادر شاه په خپل السليک رسه 

يادې مرســتندويه غونډې ته يــو فرمان ولېږه، 

چــې د هغــوی د برياليتــوب هيلــه يې پکې 

څرګنده کړې وه.

 دغه ټولنــه د حق العضويت پــه اعالن او 

د دارليتامونــو او دارملســاکينو او مرســتونونو 

پــه جوړولو لــه درې کلونو وروســته په ۱۹۳۲ 

ميالدي کال چې له ۱۳۱۱ ملريز هجري رسه 

برابر دی په هاګ کې د خوځښت د بني املليل 

کنفرانس په غوښتنه د ماليې وزارت په چوکاټ 

کې د )محراب احمر( په نامه مدغم شوه، چې 

له يو څه وخت وروســته له عامې روغتيا وزارت 

رسه يوځای شوه.

پاتې په 55 مخ کې

نن ورځ پ�ه بني امللي کچه په 
ه�ر هي�واد ک�ې د برشپالو او 
غري سيايس فعاليتونو د کچې 
معلومولو لپاره معيار، په مي 

کچه د رسه صليب 
يا رسې مياشتې د مي ټولنې 
وضعيت، بې پرېتوب او غري 
سيايس توب ګڼل کيږي او 
دا د برشپالو فعاليتونو د 
معلومولو لپاره د تلې حيثيت 
لري.
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آم�وزش و یادگی�ری چگون�ه واق�ع 
What is learning می شود؟

ح��واس انس��ان دروازه ه��ای معرفت ان��د، 
دس��ت ها، پاها با ما سخن می گویند. هفتاد در 
صد اطالعات م��ا از طریق بینایی و 30 درصد 
دیگ��ر آن از طریق ش��نوایی، بویایی و ذایقه به 
دس��ت می آیند. آن هایی که ح��واس بینایی و 
شنوایی ش��ان ب��ا نظ��ارت و راهنمایی تقلیدی 
آموزگار با الفبای زبان و اس��ناد تحریری آشنا 
می گردد به نام با س��واد، آن هایی که از هم چو 
فرصت ب��از مانده اند بنام بی س��واد و یا ناخوان 

نامیده می شود.
اطالعات ما از محیط و عملیه های حس��ی، 
ادراک��ی ب��ه حافظه ذخیره و توس��ط تفکر که 
زبان مغز آدمی اس��ت تجزیه و تحلیل می شود. 
حافظه حسی نخستین مرحله دریافت اطالعات 

ماست.
استعداد آفریده های انسان باعث فعالیت های 
متن��وع و خالقان��ه او گردیده ک��ه نتیجه اش 
بازسازی و نوآوری و تجربه او است. بازسازی و 
تنظیم مجدَّد تجربه انسان در زندگی عبارت از 

تغییر مطلوب است.
یادگیری به طور سلس��له مراتب از ساده به 
مش��کل قرار طبقه بندی یکی از روان شناسان 
مشهور به نام گینیه Gagne,R.M در هشت 
مرحله طرح ش��ده اس��ت که به ط��ور اختصار 

عبارت اند از:

تدریس 
و نصاب 
تعلیمی
قسمت دوم و پایانی
سامعه واعظ

* یادگیری عالیم
* یادگیری محرک و پاسخ

* یادگیری زنجیره ای
* یادگیری تداعی کالمی

* یادگیری تشخیص تفاوت ها 
* یادگیری مفاهیم 

* یادگیری قواعد و قوانین
* یادگیری حل مسایل و چالش ها 

بن��ا ب��ه گفت��ه س��قراط 339-470)ق.م( 
آموزش عبارت از کشف حقایق از طریق سؤال 

و جواب است.
ارس��طو ) 322-284 ق م ( س��ه قانون را 
برای یادگرفتن پیشنهاد کرده است که عبارت 
از قان��ون مش��ابهت Law of similarity و 
قانون مجاورت law of contiguity و قانون 

مباینت Law of contrast است.
ج��ان الک )1632-1704 م.( دانش��مند 
انگلیس��ی دماغ طفل را مانند لوحه س��فید که 
هیچ نقش��ی بر آن نیست پنداش��ته است که 
باید چیزهای مطلوب به آن داده ش��ود. عده ای 
گفته ان��د اجاقی اس��ت که باید گرم ش��ود و یا 
عضله ای اس��ت که در اثر تمرین ورزیده ش��ود 
و ظرف��ی اس��ت که باید پر ش��ود؛ اما آنچه که 
امروز گفته می ش��ود دلچس��پ ترین مقوله ای 
اس��ت که باید درباره آن فکر شود. دماغ خالی 
دانش آموز را پر نس��ازید؛ بلک��ه آن را باز کنید 
تا او با س��وابق خویش خ��ود بیاموزند. هرگونه 

تئوری و گفته های تجربی جای خود را دارد؛ اما 
آنچه که مس��لم است این است که ما از طریق 
تجربه چیزهای ب��ا مفهوم را می آموزیم و یکی 
از بهترین شیوه های آموزش و یادگیری عبارت 
از ی��اد دادن ب��ه دیگران از طری��ق تجربه های 

مستقیم و غیر مستقیم است.

ما چطور یاد می گیریم؟
* توسط حواس چندین گانه خود

* مبادل��ه تجربه ه��ا با دیگ��ران و اعضای 
خانواده 

* از گفته های متخصصان 
* از استدالل های منطقی 

در  تفک��ر  و  ش��خصی  تجربه ه��ای  از   *
تجربه های دیگران

* بروز اش��تباهات و آگاهی از اش��تباهات 
خود

* از درس های رسمی و خصوصی
* از مقایسه تجربه با موضوعات جدید
* از مطالعه کتب و روزنامه و مجالت 

* شنیدن  نشرات رادیویی
* دیدن تلویزیون )م��واد بصری، تمثیلی، 

شبیه سازی، قصه و داستان(
* مطالعه نشرات علمی و تحقیقات ساینسی 

و تکنالوژی
* از آم��وزش چیزهای نو که با دانش قبلی 

ما شکل می گیرد.
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* بسیار چیزها در جریان بر خورد با دیگران 
آموخته می شود.

* آموزش وابسته به شرایط خاص است.
* آموزش موفقیت آمیز، کار برد شیوه های 

چندین گانه را در بردارد.
* آنچه که شنیده شود فراموش می شود.

* آنچه که دیده شود به یاد می ماند.
* آنچه که به طور عملی انجام شود آموخته 

می شود.
پ��س یاد گیری یعنی ایج��اد تغییر به طور 
نسبی پایدار در رفتار بالقوه که در اثر تجربه رخ 
دهد. عواملی مانند هیجان، خستگی، استفاده 
از داروها، بالغ شدن، پیر شدن، نیرومند شدن 
عض��الت در نتیج��ه ورزش از جمل��ه عوام��ل 
یادگیری نیس��ت، زیرا ناش��ی از تجربه نیست. 
منظور از تجربه در این تغییر تأثیر محرک های 
بیرونی و ملی دریادگیری است. خواندن کتاب، 
شنیدن یک س��خنرانی، زمین خوردن کودک 
و فک��ر کردن درب��اره یک مطلب م��واردی از 
تجربه هایند که ممکن است به یادگیری منجر 

شود.

 Active یادگی�ری یا آم�وزش فع�ال
 learning

 هر ن��وع یادگیری که دانش آم��وز را وادار 
ب��ه تفکر کند آموزش فعال گفته می ش��ود. در 
آموزش فع��ال دانش آموز از لحاظ جس��می و 
ذهنی درباره موضوع درس مشغول بوده محیط 
صنف برای او لذت بخش اس��ت. هرگاه شرایط 
یاد دهی و یادگیری طوری مس��اعد ش��ود که 
دانش آم��وز بطور فع��ال در عملیه های آموزش 
ش��رکت کن��د، مهارت های ذهن��ی او از قبیل 
درک و فهم، کاربرد، تجربه و تحلیل در وظایف 
آموزش تقوی��ت گردد، اعتماد ب��ه نفس او در 
هنگام آموزش بوجود می آید، توانایی تجسس 
فکری و روح خ��الق در دانش آموز باال می رود 
و تفکر به طور مس��تقل به وج��ود می آید، در 
این صورت گفته می ش��ود که دانش آموز طور 
فعال آموزش دیده اس��ت. یادگی��ری زمانی با 
مفهوم و اثرگ��ذار و با دوام خواهد بود؛ تا آنچه 
را دانش آموز آموخته اس��ت درباره اش فکر کند 
که چه آموخته؟ و چطور آموخته؟ و نزد او چه 
اهمیت و ارزش��ی دارد؟ آن��گاه آموخته های او 
ج��زء ذهن و عمل گردی��ده مفاهیم کلی آن را 
می دان��د و در زمان و مکان دیگ��ر آن را به کار 

برده می تواند. 

فع�ال  آم�وزش  باع�ث  عواملی ک�ه 
می گردند:

1- س��هم گیری بطور فعال در عملیه های 
یادگیری

2- داش��تن توقع واقعی و عال��ی از اهداف 

آموزش
3- توجه عمیق به ن��کات مهم در موضوع 

آموزش
4- آگاه بودن از اندازه و درجه کمبودها در 

موضوع آموزش دهی
5- تنظیم نحوه آموزش به شکل با مفهوم 

آن 
6.ارتباط دادن مفاهیم جدید با دانش قبلی 

مرتبط به همان موضوع 
7- آنچه آموخته می ش��ود قابل سنجش و 

ارزیابی باشد
8- کار منظم و مولد با هم درسان

10- صرفه جویی در وقت آموزش و کوشش 
با تعهد و اراده 

11- نگهداش��ت مؤث��ر آموخته ش��ده ها و 
توانایی تطبیق آن با آموزش جدید.

خصوصیت های آموزش فعال
1- آموزش فعال یک آموزش محور صفت 
است. بدین مفهوم که شاگردان به آموختن چه 
چیزهایی ضرورت دارند؛ تا آن را بیاموزند و چه 

چیز را باید اول انجام دهند؟
2- آموزش فعال یک آموزش دقیق اس��ت. 
تفکر عمی��ق به معنای آن اس��ت ک��ه فردی 
بصورت ژرف و همه جانبه و فراگیر بیاندیش��د. 
آموزش دقیق عب��ارت از فکر کردن عمیق در 

باره آموزش و یادگیرنده است.
3- آموزش فعال یک آموزش معتبر است، 
که در چگونگی اهداف آموزش حیاتی مهم بوده 
و م��دت زیاد دوام می کند و در حاالت مختلفه 

قابل استفاده است.
4- آم��وزش فعال فراه��م آوری یک تفکر 
انتقادی است.  تفکر انتقادی عبارت از اندیشیدن 
در جه��ت دنبال نمودن دانش موثوق و مرتبط 
در مورد جه��ان و پدیده های  نو ظهور و جدید 
اس��ت. یا به عبارت دیگر اندیش��یدن بر اساس 
حقایق و قوانین طبیعی به طور مس��ؤوالنه در 
باره موض��وع، هدف آموزش فعال را تش��کیل 

می دهد.
خالص��ه اینک��ه منظ��ور از آم��وزش فعال 
عبارت از س��هم گیری فع��ال و عالقمند بودن 
دانش آم��وزان در جری��ان تدری��س به ش��کل 
آموزش محوری بوده، استاد نیز محتوا را وسیله 
قرار داده هدفش تدریس ش��اگردان اس��ت؛ نه 

خود مضمون که درس می دهد.
در این ش��یوه تدریس محی��ط آموزش به 
شاگردان موقع آن را فراهم می سازد که حرف 
بزنند، به طور دقیق بخوانند، بشنوند و بپرسند 
بیاندیش��ند و از طریق تمرین بطور انفرادی و 
گروهی در حل مشکالت درسی خویش بکوشند  
و شبیه سازی ها و فعالیت های تمثیلی را انجام  
دهند و آنچه را که آموخته اند به حیث وسیله 

حل مشکالت در زندگی روزمره و آینده با خود 
داش��ته باش��ند، و عالقمند به آموزش به طور 
مستقل و مادام العمر گردند؛ تا مقوله زیبایی که 
تعلیم و تربیه زندگی و آموختن همیشگی است 

درباره شان مصداق عملی پیداکند.

ارتباط نصاب با تعلیم و تدریس
جس��ت   و  ج��و در توضیح و فه��م نصاب، 
آشکارکننده نامش��خص بودن تفاوت نصاب با 
تعلیم و تدریس و رابطه آن با یکدیگر است. اما 
در این رساله با ساده ترین کلمه گفته مي شود: 
آنچ��ه را ک��ه بای��د درس داد نص��اب و درس 
دادن آنچ��ه را که باید تدری��س کرد »تعلیم و 
یا تدریس« گفته اند. حتی از این هم س��اده تر 
 What می توان گفت که: نصاب به مفهوم چه
و یا چ��ه چیزها و تعلی��م و تدریس به مفهوم 
چط��ور و چگونه؟ با همدیگر ارتباط دارد. حال 
به آس��انی فکر کرده می توانی��م و می دانیم که 
نصاب بحیث برنامه، متن و تجربه های آموزشی 
است در حالی که می توان تعلیم و تدریس را به 
حیث اص��ول، روش و عمل تدریس، تطبیق و 

ارایه و تقدیم نامید.
دانشمندی به نام جانسن در فرق گذاشتن 
نصاب از تعلیم و تدریس گفته اس��ت: تعلیم و 
تدریس عبارت از برخورد فکر و عمل دو جانبه 
بین آموزگار و دانش آموز در آموزش برنامه ریزی 
شده است؛ در حالی که دانشمند دیگری به نام 
 James B MacDonald جیمز مگدونال��د
گفته است: فعالیت ها در نصاب سازی عبارت از 
تولید و حاصل برنامه ها جهت کارهای بیشتر و 
بهتر و تعلیم و تدریس را به دنبال دارد. گرفتن 
تصمی��م دقیق در برنامه ری��زی نصاب و تعلیم 
و تدریس از ش��رایط الزم و کاف��ی در هرگونه 
سیس��تم تعلیم��ی و تربیتی ضروری اس��ت، 
بنابرای��ن تصمیم گیری درباره نصاب س��ازی به 
ارتباط طرح ها و برنامه ها و در تعلیم و تدریس 
به تطبیق و یا ش��یوه کاربرد عملی آن هاست، 
ه��ر دوی آن��ان، هم نصاب س��ازی و هم تعلیم 
و تدری��س از جمل��ه سیس��تم های فرعی یک 
سیس��تم کلی بنام سیستم تعلیمی و تربیتی و 
یا مکتب داری و مراکز عالی تحصیلی به ش��مار 

می روند.

مآخذ
1- بامیان��ی، محمدابراهی��م، 1392 تکنالوژی تدریس، 

انتشارات سعید 
2- بامیان��ی، محمدابراهی��م، 1392 تکنالوژی تعلیمی 

تربیتی، انتشارات سعید
3- بامیان��ی، محمدابراهیم، 1392 ، مفهوم نصاب و هنر 

تدریس در تحصیالت عالی، انتشارات سعید
4- انترنت

5- ایدیت زبانی، علمی و مسلکی عبدالحمید عاطف.
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کتاب لوستل، کتاب ته پناه وړل او له کتاب 

زده کول مو له بېالبېلو ســتونزو ژغوري، الره راته 

ښيي او ژوند مو ښــېرازه کوي، خو له بده مرغه 

چــې زموږ په هېواد کې تر اوســه هــم د کتاب 

لوســتل او مطالعه پياوړی دود نه دی. د کتاب 

لوســتلو فرهنګ تر اوســه هم په يوه دود نه دی 

بدل شــوی. د غويي مياشتې وروستۍ اونۍ د 

کتاب د اونۍ په نوم يادېږي، په همدې پلمه مو 

وغوښتل په هېواد کې د کتاب مطالعه، د کتابونو 

د چاپ او پلور حالت او په دې برخه کې ستونزو 

او پرمختګونو ته لنډه کتنه وکړو.

د کتــاب د چــاپ ډېری خپرندويــه ټولنې 

وايي چــې دوی کتابونه چاپوي خو ګټه نه ورته 

کوي، ځکه چې خلک د جګړو او ناامنيو له کبله 

د کتاب لوســتنې ته وخت نه لري، له بل لوري 

خلک د اقتصادي وضعيت د خرابوايل له کبله 

هم کتابونه نيش اخيستی. 

له بل لــوري د کتاب د چــاپ په برخه کې 

ډېر پرمختګونه ليدل کېږي، د کابل ښــار لوی 

کتاب چاپ ډېر
خو لوستونکي 
په نشت حساب دي
حبیب وقار

کتابتونونه اوس سيايس او نور ګټور کتابونه چې 

بهرين ليکوال يې ليکي ژر ژباړي او خلکو ته يې 

وړاندې کوي چې يوه بېلګه يې په افغانستان کې 

د امريکا د پخواين ســفري زملي خلیلزاد کتاب 

)استازی( دی چې د اکسوس کتاب پلورنځي له 

لوري وژباړل شــو او د کتاب د پلور په برخه کې 

یې هېواد کې ريکارډ ټينګ کړ، هغه داسې چې 

استازی کتاب په دوو ورځو کې ټول وپلورل شو او 

په څلورمه ورځ يې دويم چاپ هم خپور شو چې 

اوس د څو مياشتو په تېرېدو رسه پنځه ځله چاپ 

شوی دی. له دې څرګندېږي چې اوس د پخوا 

په پرتله په هېواد کې کتاب هم ژر خپرېږي او هم 

ژر پلورل کېږي، خو بیا هم خپرندويې ټولنې له 

ځينو ستونزو رسټکوي.

مطالعه دې له ماشومتوبه پيل يش

زموږ ډېری ځوانان له مطالعې رسه بلد نه دي، 

ډېر لږ ځوانان مطالعه کوي، په دې برخه کې د 

ستونزې د حل له پاره ډېری د پوهنتون استادان 

او د ليسو ښوونکي وايي چې د مطالعې دود دې 

له ماشومتوبه په ماشومانو کې دود يش او دوی 

ته دې کتاب لوســتلو او لــه کتاب رسه د مينې 

احساس ورکړل يش. د کابل پوهنتون د ادبياتو 

پوهنځي د پښتو څانګې استاد محمود مرهون 

په همدې نظر دی. هغه د ډېرو کتابونو ليکوال 

دی، نوموړي د نورو کتابونو تر څنګ د ماشومانو 

له پاره هم د ۴۵په شاوخوا کې تصويري کتابونه 

ليــکيل او ژبــاړيل دي، هغه وايي چې ماشــوم 

ته دې له ماشــومتوبه د کتاب لوســتنې روحيه 

ورکړل يش: ))که ماشوم له ماشومتوبه د کتاب 

مينه وال يش کله چې لوی يش هم به مطالعه 

کوي او پــرې روږدی بــه وي. هغه زیاتوي چې 

په لومړيو کې ماشومانو ته تصويري کتابونه ډېر 

ګټور دي، له همدې کبله مې د ۴۵په شــاوخوا 

کې د تصويري کيسو کتابونه د ماشومانو له پاره 

وليکل، وژباړل او چاپ مو کړل. هغه کسان چې 

له ماشومتوبه يې مطالعه پيل کړې، هېڅکله یې 

بیا مطالعه پرېښې نه ده.((
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د پــويل تخنيک اســتاد حميدالله واعظي 

وايي چې مطالعه هم په يو عادت بدلېدی يش، 

که مطالعه د يو چا عادت وګرځي، هرې ستونزې 

ته ځواب ويالی يش او هر قلف پرانيســتی يش 

خو هغه وايي چې دا چاره په ماشومانو کې دود 

کــړئ، څو په لويوايل کې هــم دا عادت ولري: 

))ماشــوم له ماشومتوبه په مطالعه روږدئ کړئ 

او د کتاب ارزښــت ورته څرګنــد کړئ، زه باوري 

يم چې تر بوډاتوبه به له کتاب او مطالعې بېل نه 

يش، خو که يې په ماشــومتوب کې له کتاب او 

مطالعې رسه مينه پيدا نه شوه، په لويوايل کې 

به هم دومره مينه وررسه ونه لري.((

په همدې اړه د ماشــومانو مالتړه موسســه 

))سیو ده چیلډرین(( وايي چې د څېړنو له مخې 

ډیری ماشــومان له کتاب لوســتلو رسه مینه نه 

لري، د همدې اندېښنې له مخې ياده موسسه 

هڅه کــوي چې په ماشــومانو کــې د کتاب د 

لوستلو له پاره الرې چارې ولټوي.

بهروز وياړ چې د دې موسســې د ښوونې او 

روزنې د برخې مسول دی وايي، دوی تر خپلې 

وســې هڅه کوي چې ماشــومانو ته د مطالعې 

الرې چــارې برابرې کړي: ))ماشــومانو ته مو د 

مطالعــې د دود کولو له پاره پــه دوه کلن پالن 

کار کړی، په دې برخه کې موږ ۸۷ټوکه بېالبېل 

کتابونه په پښــتو او دري ژبو چاپــوو او په ۳زره 

ښوونځيو او ۳زره کورنيو يې وېشو.((

انالين کتابتونونو ستونزې والړې کړې

په افغانستان کې کتاب تر پخوا ډېر چاپېږي 

خو د کتابونو د مسولينو په وينا يې پلور لږ دی. 

دوی وايــي چې د کتابونو د پلــور بازار انالین او 

پي ډي اېف کتابونو خپرولو ډېر پيکه کړی دی. 

خپرندويې ټولنې شکايت کوي چې ډېری کسان 

مخکې تر دې چې دوی کتاب وپلوري انالین او 

پي ډي اېف يې خپــروي چې له کبله يې بیا د 

دوی کتاب نه پلورل کېږي. 

د کابــل په مريويس ميدان کــې د رسوش 

کتاب پلورنځي مسول حکمت الله رسوش وايي 

چې نوې ټکنالوژۍ د دوی د کتابونو په پلور بده 

اغېزه کړې ده چې لــه کبله يې کتابونه د پخوا 

پــه پرتله نه پلورل کېــږي: ))لکه څنګه چې په 

بازار کې نــور کارونه په ټپه والړ دي، همدا ډول 

د کتابونو پلور او کاروبار هم په ټپه والړ دی. نن 

چــې يو کتاب چاپ يش ډېــر ژر يې ي ډي اېف 

هــم خپرېــږي چــې دا د خپرندويــې ټولنې، 

ليکــوال، ژباړن او کتاب پلورونکــي ټولو له پاره 

زیان دی.((

پــه مريويس ميــدان کې مې د احمدشــاه 

عزت په نوم له يوه ســيار کتــاب پلورونکي چې 

په کراچــۍ کې یې بېالبېل کتابونــه د پلور له 

پاره اوار کړي وو، د کتابونو د اوســني او پخواين 

وضعيت په اړه وپوښــتل ويې ويــل چې تر دې 

دورې وړاندې حکومــت کې کتابونه ډېر پلورل 

کېــدل او خلکو به ډېر اخيســتل: ))پنځه کاله 

کېــږي، په کراچۍ کې کتابونه پلــورم، خو ورځ 

په ورځ د کتاب اخيستنې بازار پيکه کېږي چې 

يو سبب يې هم د همدې کتابونه پي ډي اېف يا 

کمپيوټري بڼه خپرېــدل دي چې د کتاب بازار 

ته يې ډېر زیان رسولی دی. له بل لوري د خلکو 

اقتصاد هم کمزوری شوی دی، دوه کاله وړاندې 

داسې نه وو، خلکو به کتابونه ډېر اخيستل، زموږ 

کار هم ښه و خو اوس يې مزه نشته.((

عزت زیاتوي چې ي ډي اېــف کتابونه زیان 

لرونکي دي او مطالعــه کوونکي نه يش کوالی 

تــر ډېره مطالعــه وکړي: ))هغه کســان چې په 

کمپيوټــر کې کتاب لويل، د ډېــر مهال له پاره 

کتاب لوســتی نه يش، ځکه چې سرتګې یې د 

کمپیوټر نور پسې اخيل او له مطالعې زړه توری 

کېږي، نو هغه خوند چې د کتاب په مطالعه کې 

دی، په کمپيوټر کې نشته دی.(( 

ټولنيزې رسنۍ د مطالعې خنډ

له بل لوري ډېری کسان په ټولنيزو وېبپاڼو 

کې د بوختيا لــه کبله مطالعه نه کوي او ډېری 

وخت يې په ټولنيزو پاڼو کې د عکسونو، خربونو، 

نــوو ليکنو او پــه خربو اترو تېرېږي. فېســبوک 

اوس تر کليو او بانډو پورې رسېدلی او د ټولنيزو 

وېبپاڼو له ډلې زموږ ډېری هېوادوال په فیسبوک 

کې اکونټ لري. 

په ده افغانانو کې د محمود عازم په نوم کتاب 

پلورونکی وايي چې دی فېســبوک له مطالعې 

ويســتلی دی، تــر دې پخوا به يــې ډېری نوي 

کتابونه ژر مطالعه کول خو اوس په دې چاره کې 

ډېر وروسته پاتې شــوی دی: ))زه فېسبوک له 

مطالعې وويستم، که زور مې ورسېږي بند به يې 

کړم، خو تر اوســه يې په بندولو نه يم توانېدلی. 

مخکې چې فېسبوک نه و، هر نوی کتاب به چې 

چاپ شو او زما کتابتون ته به راورسېد، ډېر ژر به 

مې مطالعه کاوه، خو اوس په ورځو ورځو اېښی 

وي چې پيل يې کړم هم رانه پاتې وي، يو کتاب 

په شپو شپو مطالعه کوی نه شم.(( 

د ګوربت راډيــو ټلويزيون خربیاله محموده 

تقــوا وايي چې ټولنيزو رســنيو د ډېری ځوانانو 

د مطالعــې مخه نيولــې ده او ډېــری ځوانانو، 

محصلينو او د ليسو زده کوونکو چې پخوا به يې 

لږ او ډېره مطالعه لرله اوس په فیسبوک بوخت 

دي: ))مــا هم يــو وخت ډېره مطالعــه لرله خو 

فېسبوک به په ساعتونو ساعتونو بوخته ساتلم، 

همدا سبب شو چې فېسبوک مې بند کړ او اوس 

بېرته کوالی شم ډېره مطالعه وکړم، نو ځوانان هم 

که په ټولنيزو رسنيو کې په همدې ډول بوخت 

وي، فکر نه کوم چې مطالعه دې وکړای يش.((

په معیار نابرابر کتابونه

د کتابونو د چاپ په برخه کې اوس مهال تر 

ډېــره د کتاب معيار ته نه کتل کېږي، بس هغه 

کس خوشــاله دی چې په نــوم يې ډېر کتابونه 

خپــاره يش. ليکــوال او ژورناليســت وحيدالله 

اورياخېــل وايي چې په هېــواد کې د کتابونو د 

ډېــر چاپ پرمختګ ته خوښ دی خو دا چې په 

معيار برابر کتابونه نه خپرېږي د اندېښنې وړ يې 

بــويل: ))په هېواد کې اوس تر پخوا ډېر کتابونه 

خپرېږي، خــو له بده مرغه چې هــر ليکوال او 

ژباړن کتاب په خپل رس چاپوي، په چا يې ګوري 

نه، ډېری کتابونه چې په دې وروستيو کې چاپ 

شوي دي، د ليکدود له پلوه يې مزه نشته، ډېری 

ليکوال او ژباړن يوازې دې ته خوشاله دي چې 

کتــاب يې ژر چــاپ يش، نور په دې پســې نه 

ګرځي چې ليکدود، مفهوم او هرڅه کره کړي او 

بيا يې خپور کړي.((

همداراز د کابل پوهنتون اســتاد رحيم الله 

ځريک وايي چې تر ټولو ښه به دا وي، هره څېړنه 

چې خپرېږي بايد د څو کســانو له لوري وکتل 

يش، ليکنه پرې ويش او له کره کېدو وروســته 

پاتې په 60 مخ کې

د کابل په مريويس ميدان 
کې د رسوش کتاب پلورنځي 

مسول حکمت الله رسوش 
وايي چې نوې ټکنالوژۍ د 
دوی د کتابونو په پلور بده 

اغېزه کړې ده چې له کبله يې 
کتابونه د پخوا په پرتله نه 

پلورل کېږي:
 ))لکه څنګه چې په بازار کې 
نور کارونه په ټپه والړ دي، 
همدا ډول د کتابونو پلور او 
کاروبار هم په ټپه والړ دی. نن 
چې يو کتاب چاپ يش ډېر ژر 
يې ي ډي اېف هم خپرېږي چې 
دا د خپرندويې ټولنې، ليکوال، 
ژباړن او کتاب پلورونکي ټولو 
له پاره زیان دی.((
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اشاره 
در قس��مت اول این مقاله، به مرور قوانین 
اساس��ی کش��ور از تأس��یس اولین نظامنامه 
توس��ط امان اهلل خان تا تدوین قانون اساس��ی 
توس��ط برهان الدین ربان��ی پرداختیم. در آن 
قسمت به عیب ها، نقاط ضعف و نقاط قوت آن 
قوانین به صورت کلی اشاره کردیم. از آنجایی 
که طالب��ان نتوانس��تند یا نخواس��تند قانون 
مدون سیاس��ی ب��رای دوره حکومت خویش 
تدوین کنند، در دوره آن ها کش��ور به گونه ای 
فاقد قانون رس��می بوده است. به همین دلیل 
حکوم��ت جدید بعد از اس��تقرار تالش کرد با 
تدوی��ن قانون جدید این نقص را جبران کند. 
قانون جدید در سال 1382 به تصویب رسید 
و به اجرا گذاش��ته ش��د که در این قسمت به 
برخی از خصوصیات و ویژگی های آن اش��اره 

خواهد شد.

قان�ون اساس�ی جمه�وری اس�المی 
افغانستان

با سقوط طالبان و استقرار حکومت انتقالی 
به ریاست حامد کرزی، در تاریخ 1381/7/13 
ب��ه فرمان رئیس دولت انتقالی کمیس��یون نه 
نفره  برای تس��وید قانون اساسی تشکیل شد. 
بعد از پایان کار کمیس��یون نه نفره، در تاریخ 
1382/2/3 کمیس��یون تدقی��ق 35 نف��ره با 

فرمان رئیس  دولت تش��کیل ش��د. با عبور از 
این مرحله قانون اساسی جدید افغانستان در 
14 جدی 1382 توسط نمایندگان لویه جرگه  
قانون اساسی به تصویب رسید. قانون جدید 
در 6 دلو 1382 توس��ط حامد کرزی، رئیس 
دولت انتقالی اس��المي  افغانس��تان توشیح و 
انفاذ آن اعالم شد. در این قانون اساسی برای 
اولین بار سیستم حکومتی کشور »جمهوری 
اس��المی« خوان��ده ش��ده ک��ه این پس��وند 
)اس��المی( در تاریخ قانون س��ازی افغانستان 
به این ص��ورت یعنی »جمهوری اس��المی« 

پیشینه ی نداشته است.1 
این قانون اساسی نسبت به قوانین گذشته 
تفاوت هایی دارد که در ذیل مربوط به رئیس 
جمهور، انتخاب دو معاون برای رئیس دولت 
در ای��ن  نظ��ام، دقیق��اً بر مبن��ای مصلحت 
سیاسی اتخاذ شده است و نه ضرورت اداری. 

وظای��ف و صالحی��ت رئی��س جمهور 
در این قانون اساس��ی ش��امل یک 
فصل، ی��ازده ماده و بیس��ت و چهار 
فق��ره توضیحی می باش��د. در این 
صالحیت هایی  عالوه ب��ر  قان��ون 
ک��ه در گذش��ته ب��رای امی��ر، 
ش��اه ی��ا ریاس��ت جمه��وری 
وج��ود داش��ت،  بس��یاری از 
صالحیت ه��ای جدی��د را نیز 
به دس��ت گرفته است که در 

تاریخ کشور بی س��ابقه است. از جمله رئیس 
جمهور با تأیید شورای ملی می تواند قطعات 
قوای مس��لح را به خارج از کش��ور اعزام کند 
یا در )فقره ش��ش ماده بیست و چهار( و فقره 
بیس��ت همان ماده برای رئیس جمهور حق 
ایجاد کمیسیون ها را داده است. در این قانون 
حق عزل و گماش��تن وزرا، انتصاب روس��ای 
کمیس��ون های ظاهراً مستقل، انتخاب رئیس 
قوه قضاییه و حتا دخالت در انتخاب رئیس قوه 
مقننه )مجلس سنا(، بخشی از صالحیت ها و 
وظایف رئیس جمهور به شمار آمده است. بر 
اس��اس ماده هفتاد نیز، رئیس جمهور تا آخر 
عم��ر از حقوق مالی دوره ریاس��ت  جمهوری 

مطابق به احکام قانون مستفید می شود.2

محتوای کلی قانون اساسی
قانون اساس��ی جدید، در دوره اس��تقرار 
حاکمیتی تدوین ش��د که ب��ه نوعی از تمام 
مردم نمایندگی می کرد. کمیس��یون 9 
نفره و کمسیون تدقیق نیز به نوعی 
نس��بت ب��ه گذش��ته فراگیر 
ب��ود. قانون اساس��ی قبل 
از ارائ��ه در لوی جرگه 
در مع��رض دی��د و 
قرار  مردم  قضاوت 
گرف��ت. نظ��رات 
پش��نهادهای  و 

حقوق بشر در 
قانون اساسی 
افغانستان
قسمت دوم
حسین رهیاب )بلخی(
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مجام��ع و گروه ه��ای مختلف جم��ع آوری و 
بررسی ش��د و در نهایت قانون به لوی جرگه 
ارائه شد. در تصویب این قانون نیز نمایندگان 
اقش��ار مختلف مردم حضور داش��تند. از این 
جهت می توان مدعی ش��د که این قانون یکی 
از بهترین و پیش��رفته ترین قوانین اساسی در 
منطقه است. شاید نتوان آن را با قانون اساسی 
برخی از کش��ورهای جهان مقایسه کرد اما در 
مجموع می توان گفت که این قانون اساس��ی 
نسبت به قوانین اساس��ی بسیاری از کشورها 
به روزتر و پیشرفته تر است. مسایل انسانی در 
آن لحاظ ش��ده و حقوق اقلیت ها رعایت شده 
اس��ت. در این قانون اساسی، ادیان و مذاهب 
کش��ور به رسمیت ش��ناخته ش��ده اند. شاید 
بخش مهمی از ماده های این قانون، مس��ایل 
مربوط به زنان باش��د که تالش ش��ده است با 
توجه به اعالمیه حقوق بش��ر، کنوانسیون رفع 
تبعی��ض علیه زنان و... م��وادی در حمایت و 
ارتقای جایگاه آنان به تصویب برس��د و زمینه 

برای بروز و ظهور استعداد آنان فراهم شود.
در قانون اساسی جدید مسأله حقوق بشر، 
حق ش��هروندی، آزادی رس��انه ها، مطبوعات، 
فعالیت ه��ای بش��ری و مدن��ی، آزادی بیان و 
موارد از این دس��ت خطوط مهم را تش��کیل 
می ده��د. حق انتخ��اب، حق دف��اع از حقوق 
انس��انی، حق زندگی آزاد و در کل به رسمیت 
شناخته شدن حقوق انسانی بر مبنای اعالمیه 
جهانی حقوق بش��ر بخش مهم دیگری است 

که در آن جلب نظر می کند.3 
قانون اساس��ی 1382 همانن��د همه آثار 
بش��ری، خوبی هایی دارد که انگشت گذاشتن 

روی آن ها هم باعث ش��ناخت ما از نقطه های 
مثبت آن می شود و افکار جامعه را با ارزش های 
قانون فعلی آشنا می س��ازد و هم به تقویت و 
تش��ویق کارهای خوب و آثار مفید می انجامد. 
قانون اساس��ی بدون شک یک قانون »خوب« 
اس��ت اما برای نشان دادن خوبی های آن باید 
دس��ت به تصویرسازی بزنیم. پس بخش هایی 
از وج��وه مثبت آن را به ش��رح زیر می توانیم 

فهرست کنیم:
1. در کلیت و یک نگاه اولیه و خیلی کلی، 
این قانون اساس��ی قدم بسیار بزرگ به پیش 
اس��ت. این قانون در منطقه اس��تبداد زده ما 
ج��ای ش��کر دارد. ش��اید ما امنی��ت، ثروت، 
قدرت و امکانات برخی از کشورهای همسایه 
را نداشته باش��یم، اما محدودیت های فکری، 
سیاس��ی، اجتماعی، انتش��اراتی، رفتاری و... 
آن ه��ا را نیز نداری��م. این در ج��ای خودش 

غنیمت بزرگی است.
2. آزادی های تصریح شده در قانون فعلی 
ق��دم بزرگی برای دس��تیابی به پیش��رفت و 
ترقی اس��ت. آزادی زنان و م��ردان برای بیان 
خواس��ته ها و اهداف و آرمان های خود ارزش 

زیادی دارد.
3. متعهد ش��دن به اعالمیه حقوق بش��ر، 
دموکراس��ی، قوانین بین المللی از دیگر وجوه 

مهم و مثبت این قانون اساسی است.
4. به رس��میت ش��ناختن زن��ان در کنار 
م��ردان و تصریح به حقوق سیاس��ی، فکری، 
اجتماعی و... آنان از ارزش های مهم این قانون 

اساسی است.
5. تس��اوی حق��وق هم��ه اتباع کش��ور و 
ممنوعی��ت تبعیض در بی��ن افراد و گروه های 
مختلف انسانی از دیگر موارد مثبت این قانون 

به شمار می رود.
6. به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی، 
سیاسی و اجتماعی اتباع کشور و تالش برای 
رعایت کرامت انس��انی آن��ان نقش مهمی در 
حیات اجتماعی بشر دارد که در این قانون به 

خوبی از آن یاد شده است.
7. جداسازی قوای سه گانه و مستقل بودن 
آن ها از مهم تری��ن اقدامات اجرایی این قانون 
به ش��مار می رود. در قوانین گذش��ته اختالط 

این ها همیشه مشکل ساز بوده است.
8. تالش برای باال رفتن مشارکت سیاسی 
م��ردم و نقش داش��تن به آن ه��ا در اداره امور 
کش��ور از طریق پارلمان، شوراهای محلی و... 
موجب تقویت بنیان های سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی کشور می شود.
9. ت��الش ب��رای تمرکززدایی ب��ا انتخاب 
ش��ورای مل��ی، ش��وراهای محل��ی، ش��ورای 
شهرداری و قریه قدرت مردم را تقویت می کند 

و از جمع شدن و تمرکز قدرت می کاهد.

10. رسمیت دادن به همه مذاهب و ادیان 
کشور، دیگر دستاورد بزرگ این قانون اساسی 

است که در تاریخ نظیر ندارد.
11. به رس��میت شناختن زبان، فرهنگ و 
رسوم تمام اقوام و گروه های مختلف اجتماعی 
نقش مهمی در هویت بخشی به جامعه دارد. 
12. آزادی رس��انه ها از خواسته ها، آرزوها 
و دس��تاوردهای مهم ملت است که در قانون 
اساسی به صورت ش��فاف و روشن پاسداشت 

شده است.
13. آزادی نش��ر و پخ��ش و ممنوعی��ت 
سانس��ور و ممیزی ک��ه به ناب��ودی تولیدات 
فکری و فرهنگی منجر می ش��ود، برای ترویج 

فکر و اندیشه ضرورت دارد.
14. حق تش��کیل مجامع و مراکز مختلف 
سیاسی، فکری، اجتماعی، اقتصادی و... متعلق 
به تمام مردم اس��ت. این خود موجب می شود 

تا همه چیز در کشور شفاف و روشن باشد.
15. آزادی اجتماع، تظاهرات و اعتراص یا 
تحصن و مواردی از این قبیل از ضروری ترین 
نیازه��ای اجتماع��ی برای حرکت به س��مت 

پیشرفت و ترقی است.

زنان در قانون اساسی افغانستان
قباًل اش��اره ش��د در متن قانون اساس��ی، 
زنان نقش شایسته ای دارند و در کشور ما این 
قانون ب��رای اولین بار زن��ان را در کنار مردان 
یاد کرده و نقش آنان را در زندگی بشری درک 
کرده اس��ت. در اینجا بدنیست با تقسیم بندی 
قانون اساسی، به مواردی بپردازیم که زنان در 
آن به رس��میت شناخته شده و در کنار مردان 
از حقوق مساوی و شایسته برخوردار شده اند.

1. حق مشارکت سیاسی و زنان
مشارکت سیاس��ی زنان یکی از مهم ترین 
م��واردی اس��ت که قان��ون اساس��ی آن را به 
رس��میت شناخته است. بر اس��اس این قانون 
اساس��ی، زن��ان همانند مردان ح��ق دارند در 
صحنه  ملی و بین المللی مش��ارکت سیاس��ی 
داش��ته باشند. آنان حق دارند انتخاب کنند و 
انتخاب ش��وند. حق دارند وارد پارلمان شوند، 
ح��ق دارند به موقعیت های باالی سیاس��ی و 
نظامی دس��ت یابند. حق مش��ارکت سیاسی 

زنان به چند بخش مهم تقسیم می شود:
الف. حق انتخاب: بر اساس ماده 33 »اتباع 
افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را 
دارا می باشند. ش��رایط و طرز استفاده از این 

حق توسط قانون تنظیم می گردد.«
ب. حق مش��ارکت در تعیین حاکمیت: بر 
اساس ماده 4 »حاکمیت ملي در افغانستان به 
ملت تعلق دارد که به طور مس��تقیم یا توسط 
نماین��دگان خود آن را اعم��ال مي کند. ملت 

در قانون اساسی جدید 
مسأله حقوق بشر، حق 

شهروندی، آزادی رسانه ها، 
مطبوعات، فعالیت های 

بشری و مدنی، آزادی بیان 
و موارد از این دست خطوط 

مهم را تشکیل می دهد. 
حق انتخاب، حق دفاع از 
حقوق انسانی، حق زندگی 
آزاد و در کل به رسمیت 
شناخته شدن حقوق انسانی 
بر مبنای اعالمیه جهانی 
حقوق بشر بخش مهم 
دیگری است که در آن جلب 
نظر می کند.
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افغانس��تان عبارت اس��ت از تم��ام افرادی که 
تابعیت افغانستان را داراباشند.«

ج. حق کاندیداش��دن برای دس��تیابی به 
ریاست دولت: بر اساس قانون اساسی کشور و 
به تصریح ماده 62 زنان می توانند همانند تمام 
اتباع کش��ور خود را برای دستیابی به ریاست 
حکومت در معرض رأی ملت قرار داده و برای 
رسیدن به بلندترین موقعیت سیاسی کشور و 

به دست گرفتن »حاکمیت« تالش کنند. 
»ماده 62 شخصی که به ریاست جمهوری 

کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:
1- تبعه افغانس��تان، مس��لمان و متولد از 
والدین افغان بوده و تابعیت کش��ور دیگری را 

نداشته باشد.
2- در روز کاندیدش��دن سن وی از چهل 

سال کمتر نباشد.
3- از ط��رف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد 
بش��ری، جنایت ی��ا حرمان از حق��وق مدنی 

محکوم نشده باشد.
هیچ ش��خصی نمی تواند بی��ش از دو دوره 
به حی��ث رئیس جمهور انتخاب ش��ود. حکم 
من��درج این م��اده در م��ورد معاونین رئیس 

جمهور نیز تطبیق می گردد.«
د. حق رس��یدن به وزارت: بعد از ریاست 
جمهوری، وزارت دومی��ن مقام باالی اجرایی 
در کش��ور اس��ت که زن��ان نیز چ��ون مردان 
می توانند خود برای رس��یدن ب��ه آن کاندید 

کنند که ماده 72 به آن تصریح دارد:
»ماده 72 شخصی که به حیث وزیر تعیین 

می شود واجد شرایط ذیل می باشد:
1- تنها حامل تابعیت افغانس��تان باش��د. 
هر گاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را 
نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صالحیت 

تأیید یا رد آن را دارد.
2- دارای تحصیالت عالی، تجربه کاری و 

شهرت نیک باشد.
3- س��ن وی از س��ی و پنج س��ال کمتر 

نباشد.
4- از ط��رف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد 
بش��ری، جنایت ی��ا حرمان از حق��وق مدنی 

محکوم نشده باشد.«
 ذ. حق کاندیدا ش��دن برای ش��ورای ملی 
و رس��یدن به نمایندگی م��ردم، یکی دیگر از 
حقوق مهم سیاسی زنان است که در ماده 85 

به آن تصریح شده است:
»ماده 85 شخصی که به عضویت شورای 
مل��ی کاندی��د یا تعیین می ش��ود، ع��الوه بر 
تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف 

ذیل می باشد:
1- تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال 
قبل از تاریخ کاندید یا تعیین ش��دن تابعیت 

دولت افغانستان را کسب کرده باشد.

2- از ط��رف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد 
بش��ری، جنایت ی��ا حرمان از حق��وق مدنی 

محکوم نشده باشد.
3- اعضای مجلس نمایندگان سن بیست 
و پنج سالگی را در روز کاندیدشدن و اعضای 
مجلس سنا، سن س��ی و پنج سالگی را در روز 

کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.«
ر. هم چنین بر اس��اس فقره سوم ماده 84 
آنجا که رئیس دولت وظیفه دارد تا یک سوم 
از اعضای »مش��رانو جرگ��ه« را انتخاب کند، 
موظف می ش��ود تا تعداد پنجاه در صد از این 
اش��خاص را از بین زنان تعیی��ن کند. به این 
صورت زنان همانند مردان عالوه بر حضور در 
»ولسی جرگه«، می توانند سهم عادالنه ای در 

»مشرانو جرگه« نیز داشته باشند. 
بر اساس فقره سوم ماده هشتاد و چهارم: 
»یک ثلث باقي مانده از اعضای مش��رانو جرگه 
از جمله ش��خصیت های خبیر و ب��ا تجربه به 
شمول دونفر از نمایندگان معلولین و معیوبین 
و دو نفر نمایندگان کوچي ها به تعیین رئیس 
جمهور برای مدت پنج س��ال. رییس جمهور 
تعداد پنجاه في صد از این اش��خاص را از بین 

زنان تعیین مي نماید.«
ز. زن��ان ع��الوه بر موقعیت های سیاس��ی 
می توانن��د در باالتری��ن موقعی��ت قضایی نیز 
حضور داش��ته و ب��ه عنوان عض��و و یا رئیس 
دادگاه عالی در مسایل قضایی کشور و انتخاب 
قضات نیز مشارکت داشته باشند: »ماده 118 
عضو دادگاه عالی واجد شرایط ذیل می باشد:

1- س��ن رئیس و اعضا در حین تعیین از 
چهل سال کمتر نباشد.

2- تبعه افغانستان باشد.
3- در عل��وم حقوقی و یا فقهی تحصیالت 
عالی و در نظام قضایی افغانس��تان تخصص و 

تجربه کافی داشته باشد.
4- دارای حس��ن س��یرت و شهرت نیک 

باشد.
5- از ط��رف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد 
بش��ری، جنایت و یا حرم��ان از حقوق مدنی 

محکوم نشده باشد.
6- در ح��ال تصدی وظیفه در هیچ حزب 

سیاسی عضویت نداشته باشد.«
ژ. اجازه تاس��یس حزب و جمعیت و گروه 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... یکی دیگر از 
موقعیت هایی اس��ت که به صورت مساوی در 

اختیار همه افراد قرار دارد:
»م��اده 35 اتباع افغانس��تان حق دارند به 
منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی مطابق 
به احکام قانون، جمعیت ها تأس��یس نمایند. 
اتباع افغانس��تان حق دارند، مطابق به احکام 
قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط 

بر این که:

1- مرامنام��ه و اساس��نامه حزب، مناقض 
اح��کام دی��ن مق��دس اس��الم و نص��وص و 

ارزش های مندرج این قانون اساسی نباشد.
2- تش��کیالت و مناب��ع مالی حزب علنی 

باشد.
3- اهداف و تشکیالت نظامی و شبه نظامی 

نداشته باشد.
4- وابس��ته ب��ه حزب سیاس��ی و یا دیگر 

منابع خارجی نباشد.
ی. حق اجتماع و تظاهرات از دیگر حقوق 
سیاس��ی و اجتماعی مردم می باشند که زنان 

نیز همانند مردان از آن برخوردارند:
»م��اده 36 اتباع افغانس��تان ح��ق دارند 
ب��رای تأمین مقاصد جای��ز و صلح آمیز، بدون 
حمل س��الح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات 

نمایند.«

2. حق آموزش و زنان
حق تعلیم و برخ��ورداری از تمام امکانات 
تحصیلی از نیازهای اساس��ی زنان افغانستان 
اس��ت که در طی سالس��ان گذش��ته از هیچ 
نوع امکانات برای تحصی��ل برخوردار نبودند. 
دولت های قبلی نیز مانع تعلیم انان ش��دند و 
جنگ ها نیز بر موقعیت انسانی آنان لطمه زد. 
در ای��ن زمینه نیز قانون گ��ذار چند بند مهم 
آورده اس��ت که اگر به درس��تی رعایت شود 

انکشاف زیادی حاصل خواهد شد:
الف. رایگان ب��ودن تعلیم برای تمام اتباع 

کشور تا مقطع لیسانس:
ماده 43 تعلیم حق تمام اتباع افغانس��تان 
اس��ت که ت��ا درجه لیس��انس در مؤسس��ات 

مشارکت سیاسی زنان یکی 
از مهم ترین مواردی است 

که قانون اساسی آن را به 
رسمیت شناخته است. بر 
اساس این قانون اساسی، 

زنان همانند مردان حق 
دارند در صحنه  ملی 

و بین المللی مشارکت 
سیاسی داشته باشند. آنان 
حق دارند انتخاب کنند و 
انتخاب شوند. حق دارند 
وارد پارلمان شوند، حق 
دارند به موقعیت های باالی 
سیاسی و نظامی دست 
یابند. 
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تعلیم��ی دولتی ب��ه صورت رای��گان از طرف 
دول��ت تأمین می گ��ردد. دولت مکلف اس��ت 
به منظ��ور تعمیم مت��وازن مع��ارف در تمام 
افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، 
پروگ��رام مؤثر طرح و تطبی��ق نماید و زمینه 
تدریس زبان ه��ای مادری را در مناطق که به 

آن ها تکلم می کنند فراهم کند.
ب. قانون به دولت وظیفه می دهد تا برای 
رفع بی س��وادی ت��الش ک��رده و برنامه های 
مفیدی برای اقش��ار آسیب دیده تدوین کند: 
»ماده 44 دولت مکلف اس��ت به منظور ایجاد 
توازن و انکش��اف تعلی��م برای زن��ان، بهبود 
تعلیم کوچیان و امحای بی س��وادی در کشور، 

پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق نماید.«

3. حق برابری و منع تبعیض
ح��ق برابری و منع تبعی��ض از مهم ترین 
آثار این قانون اساس��ی اس��ت که شامل تمام 
اقشار مردم، اقوام، اقلیت های قومی و مذهبی 
و دینی و زنان و مردان می ش��ود. بر اس��اس 
ماده 22 »هر ن��وع تبعیض و امتیاز بین اتباع 
افغانستان ممنوع اس��ت. اتباع افغانستان اعم 
از زن و م��رد در براب��ر قان��ون دارای حقوق و 
وجایب مساوی مي باش��ند.« و بر اساس ماده 
50 »... اتباع افغانس��تان بر اس��اس اهلیت و 
ب��دون هیچ گونه تبعیض و ب��ه موجب احکام 

قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.«

4. حمایت از خانواده
خانواده اس��اس جامعه بشری است و قوام 
جوام��ع ارتباط تام ب��ا خان��واده دارد. قوانین 

بین المللی نیز با وجود تاکید زیاد بر فرد گرایی 
و مبن��ا قرار دادن زندگ��ی مادی، تالش کرده 
است بر استحکام خانواده تاکید کند. این یک 
وظیفه انسانی است که الزم است مورد توجه 
جدی قرار بگیرد. بر اس��اس م��اده 54 قانون 
اساس��ی خانواده رکن جامعه ماست. در ماده 
54 می خوانیم: »خانواده رکن اساس��ی جامعه 
را تش��کیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار 
دارد. دولت به منظور تأمین سالمت جسمی و 
روحی خان��واده، باالخص طفل و مادر، تربیت 
اطف��ال و ب��رای از بین بردن رس��وم مغایر با 
اح��کام دین مقدس اس��الم تدابیر الزم اتخاذ 

می کند.«

5. تشکیل کمیسیون حقوق بشر
در کلیت قانون اساس��ی افغانستان توجه 
زی��ادی به حقوق فردی، انس��انی و اجتماعی 
افراد ش��ده است و دس��تیابی به این هدف به 
آسانی ممکن نیست. یک سازمان مستقل این 
امکان را به وجود می آورد تا مس��ایل انسانی 
را زیر نظر قرار گیرد. این س��ازمان هم چنین 
می تواند ب��ا حضور در صحنه م��وارد مختلف 
را به صورت مکت��وب دریافت کرده و تحویل 
مقام��ات ذی صالح بده��د. پیگی��ری حقوق 
انس��انی اف��راد و خصوصا زن��ان و موارد نقض 
حقوق بش��ری مربوط به افراد ناتوان اجتماع 
می تواند از جمله امور مربوط به این س��ازمان 
باش��د که بر اس��اس قانون آن را »کمیسیون 
مستقل حقوق بش��ر« نام نهاده اند. بر اساس 
ماده 58: »دول��ت به منظور نظارت بر رعایت 
حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از 
آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
را تأس��یس می نمای��د. هر ش��خص می تواند 
در ص��ورت نقض حقوق بش��ری خود، به این 
کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند 
موارد نقض حقوق بش��ری اف��راد را به مراجع 
قانونی راجع س��ازد و در دفاع از حقوق آن ها 
مس��اعدت نماید. تش��کیل و طرز فعالیت این 

کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.«

6. رعایت میثاق های بین المللی
قانون اساسی به درستی بر پایبندی دولت 
افغانس��تان به قوانین بین المللی و میثاق های 
جهانی تاکید کرده اس��ت ک��ه برخی از آن ها 
ارتباط زیادی با انس��انی ش��دن جوامع دارد. 
توجه ویژه به حقوق انس��انی زنان مفاد برخی 
از ای��ن قوانین را تش��کیل می ده��د از جمله 
کنوانس��یون منع تبعیض علیه زن��ان، قانون 
منع خش��ونت در خان��واده و اعالمیه جهانی 
حقوق بش��ر. دو ماده زیر بر رعایت میثاق های 
بین المللی در کش��ور تاکی��د دارد و دولت را 

مکلف به رعایت آن ها می کند:

م��اده 7 »دول��ت، منش��ور مل��ل متحد، 
معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که 
افغانس��تان به آن ملحق شده اس��ت و اعالمیه 

جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.«
م��اده 6 »دولت به ایجاد یک جامعه مرفه 
و مترقی بر اس��اس عدال��ت اجتماعی، حفظ 
کرامت انس��انی، حمایت حقوق بش��ر، تحقق 
دموکراس��ی، تأمین وحدت ملی، برابری بین 
همه اقوام و قبایل و انکش��اف متوازن در همه 

مناطق کشور مکلف می باشد.«

7. حق کار و زنان
برابری زنان در  حق اشتغال و بر خورداری 
از تمام مزایای شغلی و کاری با مردان از ماده 
48 اس��تنباط می شود. این ماده داشتن کار را 

حق طبیعی همه اتباع کشور می داند:
»کار حق هر افغان اس��ت. تعیین ساعات 
کار، رخصت��ی ب��ا مزد، حق��وق کار و کارگر و 
س��ایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم 
می گردد. انتخاب ش��غل و حرف��ه، در حدود 

احکام قانون، آزاد می باشد.«

8. توجه به زنان بی سرپرست
تاکید قانون اساس��ی بر رعایت میثاق های 
بین الملل��ی می تواند به صورت ضمنی به لزوم 
توجه و حمایت دولت ها از زنان بی سرپرس��ت 
داللت کند. با این وجود قانونگذار بر اس��اس 
م��اده53 به صورت مش��خص دولت را موظف 
کرده است از اقشار آسیب پذیر حمایت کند. 
الزم به ذکر نیس��ت که تمام حاالت ماده 53 
شامل زنان می شود: »دولت حقوق متقاعدین 
را تضمین نموده ، برای کهنس��االن ، زنان بي 
سرپرس��ت ، معیوبین و معلولی��ن و ایتام بي 
بضاع��ت مطابق به احکام قانون کمک الزم به 

عمل مي آورد.«

9. حق زندگی و زنان
تاریخ کش��ور ما با محرومیت ها، تبعیض و 
س��تم رقم خورده اس��ت. در قانون اساسی در 
حالی به درستی به حق حیات و زندگی برای 
همه افراد تاکید ش��ده که در گذشته برخی از 
اقشار اجتماع به راحتی نادیده گرفته می شدند 
و از مهم ترین و ضروری ترین وس��ایل ساده 
زندگ��ی محروم می ش��دند ت��ا در بدبختی و 
مش��قت جان دهند. محروم نگهداشتن و دور 
ماندن افراد از امکانات اولیه و ضروری زندگی 
و محبوس کردن، تبعید کردن، مجازات کردن 
و ش��کنجه کردن افراد از دیگر روش های این 
اقدام ضد انس��انی به ش��مار می رود. ماده 23 
با تاکی��د بر زندگی آن را ح��ق طبیعی برای 
همه افراد می داند و این بیش��تر ش��امل زنان 
و بچه ها می ش��ود که آس��یب پذیرتر از بقیه 

حق برابری و منع تبعیض 
از مهم ترین آثار قانون 

اساسی فعلی است که شامل 
تمام اقشار مردم، اقوام، 

اقلیت های قومی و مذهبی 
و دینی و زنان و مردان 

می شود. بر اساس ماده 22 
»هر نوع تبعیض و امتیاز 

بین اتباع افغانستان ممنوع 
است. اتباع افغانستان اعم 
از زن و مرد در برابر قانون 
دارای حقوق و وجایب 
مساوی مي باشند.«
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افراد جامعه اند:
»زندگ��ی موهب��ت الهی و ح��ق طبیعی 
انسان است. هیچ ش��خص بدون مجوز قانون 

از این حق محروم نمی گردد.«

10. حق آزادی و زنان
آزادی انس��ان، کرامت او، حق گفتار، حق 
بیان، حق نوشتن، حق انتشار، حق چاپ، حق 
فکر، حق اندیش��ه، حق اعتق��اد، حق پیروی، 
حق دعوت و ... از جمله حقوق انسانی اوست 
ک��ه در قوانین بین المللی و ب��ه پیروی از آن 
در قانون اساس��ی کش��ور، به دو صورت بیان 

شده است:
1. رعایت آزادی های فردی و پاس داشتن 
کرامت انس��انی افراد که موجب می ش��ود هر 
ف��رد بتوان��د راه و روش خ��ود را در زندگ��ی 
انتخاب کند و در مس��یر زندگی با »اکراه« و 
»اجبار« مواجه نش��ود. م��اده 24 بر آزادی و 

کرامت انسان تاکید دارد:
»آزادی حق طبیعی انسان است. این حق 
ج��ز آزادی دیگران و مصالح عامه که توس��ط 
قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی 
و کرامت انس��ان از تعرض مصون است. دولت 
به احت��رام و حمایت آزادی و کرامت انس��ان 

مکلف می باشد.«
2. تاکید بر آزادی بیان و حق نش��ر افکار 
و اندیشه های بش��ری، دینی، مادی و معنوی 
به ه��ر صورت که باش��د از دیگ��ر جنبه های 
آزادی، کرامت و ش��ان انس��انی اتباع کش��ور 
است. مهم ترین قس��مت این بخش تاکید بر 
منع »سانسور« و »ممیزی« قبل از بیان است 
که بسیاری از مردم جهان از آن رنج می برند. 

ماده 34 بر آزادی بیان تاکید دارد:
»آزادی بیان از تعرض مصئون اس��ت. هر 
افغان حق دارد فکر خود را به وس��یله گفتار، 
نوش��ته، تصویر و یا وس��ایل دیگ��ر، با رعایت 
احکام مندرج این قانون اساس��ی اظهار نماید. 
هر افغ��ان حق دارد مطابق ب��ه احکام قانون، 
به طبع و نش��ر مطالب، ب��دون ارائه قبلی آن 
ب��ه مقامات دولت��ی، بپردازد. اح��کام مربوط 
ب��ه مطابع، رادیو و تلویزیون، نش��ر مطبوعات 
و س��ایر وس��ایل ارتباط جمعی توسط قانون 

تنظیم می گردد.«

11. حق مسافرت و زنان
حق مسافرت و آزادی آن برای تمام اتباع 
کش��ور و از جمله زنان از دیگر تعهدات دولت 

به شمار می رود. ماده  39 تاکید دارد:
»ه��ر افغان حق دارد به هر نقطه کش��ور 
س��فر نماید و مس��کن اختیار کن��د، مگر در 
مناطقی که قانون ممنوع قرار داده اس��ت. هر 
افغ��ان ح��ق دارد مطابق به اح��کام قانون به 

خارج افغانس��تان س��فر نماید و به آن عودت 
کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج 

از کشور حمایت می نماید.«

12. حق مالکیت و زنان
برخورداری از حق مالکیت مس��اله مهمی 
اس��ت که در قانون اساس��ی به صراحت برای 
تمام اتباع به رس��میت ش��ناخته شده است. 

ماده 40 تاکید دارد:
»ملکی��ت از تع��رض مصون اس��ت. هیچ 
شخص از کس��ب ملکیت و تصرف درآن منع 
نمی شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت 
هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله دادگاه 
باصالحیت مصادره نمی شود. استمالک ملکیت 
ش��خص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در 
ب��دل تعویض قبلی و عادالنه، به موجب قانون 
مجاز می باشد. تفتیش و اعالن دارایی شخص، 

تنها به حکم قانون صورت می گیرد.«

13. رعایت حریم خصوصی
رعایت حریم شخصی زنان و مردان کشور 
یکی از مواد قانون است که همانند ممنوعیت 
شنود مکالمات )ماده 37(، ممنوعیت ورود به 
مسایل ش��خصی مردم )ماده 37(، ممنوعیت 
تفتیش دارایی )ذیل ماده 40(، محرمانه بودن 
مکالمات، مراس��الت و مخاب��رات بین متهم و 
وکی��ل مدافع او )ذیل م��اده 31(، ممنوعیت 
تجس��س )ماده 37( و ... محترم شمرده شده 

است. ماده 38 تصریح دارد:
»مسکن ش��خص از تعرض مصئون است. 
هیچ شخص، به شمول دولت، نمی تواند بدون 
اجازه س��اکن یا ق��رار دادگاه باصالحیت و به 
غی��ر از حاالت و طرزی ک��ه در قانون تصریح 
شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن 
را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود، مأمور 
مس��ئول می تواند بدون اجازه قبلی دادگاه، به 
مس��کن شخص داخل ش��ود یا آن را تفتیش 
کند. مأمور مذکور مکلف اس��ت بعد از داخل 
ش��دن یا اجرای تفتی��ش، در خالل مدتی که 
قان��ون تعیین می کند ق��رار دادگاه را حاصل 

نماید.«

14. حق سالمتی و زنان
بر اس��اس یکی دیگر از مواد قانون اساسی 
دولت وظیفه دارد به روش های گوناگون برای 
سالمتی تمام اتباع کش��ور برنامه ریزی کند. 

ماده 52 در این زمینه صراحت دارد:
دول��ت وس��ایل وقای��ه و ع��الج امراض و 
تس��هیالت صحی رایگان را ب��رای همه اتباع 
مطابق به احکام قانون تأمین می نماید. دولت 
تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی 
خصوص��ی را مطابق به احکام قانون تش��ویق 

و حمای��ت می کند. دولت ب��ه منظور تقویت 
تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش های ملی و 

محلی تدابیر الزم اتخاذ می نماید.

15. حق تابعیت و زنان
برخورداری از ح��ق تابعیت، تغیر تابعیت، 
کسب تابعیت شامل تمام اتباع کشور می شود 
و زنان همانند مردان به عنوان شهروند کشور 
دارای حقوق یکس��ان می باشند. ماده  4 تاکید 

دارد: 
»ب��ر هرفردی از افراد افغانس��تان کلمه ی 
افغان اطالق می شود. هیچ فردی از افراد ملت 
از تابعیت افغانس��تان محروم نمی ش��ود. امور 
مربوط به تابعیت و پناهندگی توس��ط قانون 

تنظیم می شود.« 

16. اصل برائت و زنان
بر اس��اس قانون اساس��ی اصل اولیه برای 
تم��ام اتب��اع )زنان و م��ردان( کش��ور برائت 
می باش��د. اتهام و تعقیب و توقیف موجب رفع 
برائت نمی شود، فقط حکم قطعی یک دادگاه 
صالح می توان��د آن را نقض کند. ماده 25 در 

این زمینه تصریح دارد:
»برائ��ت ذمه حالت اصلي اس��ت. متهم تا 
وقت��ي که به حکم قطعي محکمه با صالحیت 
محکوم علیه ق��رار نگیرد، بي گناه ش��ناخته 

مي شود.«

ادامه در صفحه 57

پیگیری حقوق انسانی افراد 
و خصوصا زنان و موارد 

نقض حقوق بشری مربوط به 
افراد ناتوان اجتماع می تواند 
از جمله امور مربوط به این 
سازمان باشد که بر اساس 

قانون آن را »کمیسیون 
مستقل حقوق بشر« نام نهاده 

اند. بر اساس ماده 58: 
»دولت به منظور نظارت 
بر رعایت حقوق بشر در 
افغانستان و بهبود و حمایت 
از آن، کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان را تأسیس 
می نماید. هر شخص می تواند 
در صورت نقض حقوق 
بشری خود، به این کمیسیون 
شکایت نماید.
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رسيزه: 

پــه ټوله نړۍ کې هيڅوک له دې حقيقته 

انــکار نــه يش کوالی چــې د انســان فکري 

محصول د ټولنو په پرختګ او تحول کې سرت 

رول لوبولی دی.

نو که چېــرې دا رنګه نــه وای د اتصاالتو 

او مواصالتو وســايل، هوايي ترانســپورت او د 

ســوکالۍ آالت به نه وای او له هغې پرته موږ 

نه شــول کوالی د کوم رنځــور درمنله وکړو او 

يا د ژوندانه په ســتونزو بريايل شو او اصاًل به 

ژوند شونی نه ؤ.

که ووايو چې د انســان فکري محصول د 

ژوندانه شــاهرګ دی په خپله وينا کې به مو 

مبالغه نه وي کړې.

د مؤلف حقوقو ته پاملرنه ډېرو پخوا زمانو 

ته رسيږي، د لومړي ځل لپاره د مؤلف حقونو 

تــه پاملرنه پــه ۱۷۱۰ ميــالدي کال کې په 

انګلســتان کــې د Anne-آن ملکې په قانون 

مشهور قانون د صدور له مهاله پيل شوه. 

بايد زياته کړو چــې د مؤلف حق لومړنی 

قانــون د ۱۷۱۰ ميــالدي کال د اپرېــل پــه 

لسمه نېټه د انګلســتان د پارملان په واسطه 

د Anne ملکې قانون په نامه وضعه شــو چې 

له تاريخي پلوه يې په نړۍ کې د مؤل د حق 

لومړنی قانون ګڼلــی دی او دا لومړنی قانون 

دی چې د مؤلف حقــوق تنظيموي، البته دا 

قانون يوازې اديب آثار رانغاړي نه هرني آثار.

لــه پورتنــۍ لنډکــۍ رسيزې وروســته د 

څېړنــې آرې موخــې ته چــې د مؤلف حقوق 

تشــکيلوي راګرځو، لومړی تاليــف او په هغه 

پورې اړيکمن الفاظ څيړو.

لومړی پراګراف: تاليف، مولف او د تاليف 

انواع

الف- تاليــف: تاليف يوه عــريب کلمه ده 

او په لغــت کې د راټولولــو، راغونډولو، جمع 

کولــو او د دوه يا څو شــيانو تر منځ د الفت د 

رامنځتــه کولو په معنا دی.يا پــه بل عبارت، 

تاليــف د ترکيــب د لغــت مــرادف دی. پــه 

اصطالح کې تاليف يو له بل رسه د څو شيانو 

ايښــودل دي په داسې ډول چې پر هغوی يو 

نــوم اطــالق يش، که اجزا يې يــو له بل رسه 

د وړانــدې وايل او وروســته وايل پــه لحــاظ 

مناسبت ولري يا نه.

ب- مؤلــف: د يو کتاب يا بحــث ليکلو ته 

لــه دې کبله تاليف وايي چــې ليکوال يې د 

يــو معني علم پــورې اړوند معلومــات په يوې 

متناســبې طريقې رسه يو له بل پورې نښلوي 

او ليکــوال ته يې له دې امله مؤلف وايي چې 

د يو مشــخص علم پورې اړيکمن معلومات يو 

له بل رسه جمع کوي او يو ځای کوي.

څرنګه چــې يو پوه يا ليکوال خپل ذهني 

او فکري معلومات په يوه کتاب کې په امانت 

د مؤلف حقوق
قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

ږدي، نــو مؤلف هغه شــخص تــه ويل کيږي 

چې اديب يا هرني آثار هستوي.

ج- د تاليف انواع:

تاليف په څو لحاظه څو مشهورې ويشنې 

لري چې په الندې توګه يې بيانوو:

۱- پــه ليــکيل او نا ليــکيل اعتبار رسه د 

تاليــف وېش: تاليــف له دې لحاظــه په دوه 

برخو وېشــل کيږي، ليکلی تاليف او شفاهي 

تاليف.

- ليکلی تاليف له هرې هغې ليکنې څخه 

عبارت دی چــې د علومو په يــوه څانګه کې 

ليکل شــوې وي او د کتاب يا بلې وسيلې په 

واسطه د خلکو الس ته ورغلی وي.

- شــفاهي تاليف: شفاهي تاليف له يو لړ 

مفاهيمــو او مطالبو څخــه عبارت دی چې د 

ويناوو، لکچرونو، وعظونــو او علمي حلقاتو د 

جوړولو او داســې نورو لــه الرې بيانيږي او د 

کتاب مشمول نه وي.

۲- د اصيــل وايل او غري اصيــل وايل په 

اعتبار د تاليف وېش: تاليف له دې لحاظه په 

دوه برخو وېشــل کيږي چې يو اصيل تاليف 

دی او بل تکمييل تاليف دی.

- اصيل تاليف هغه دی چې مؤلف يې په 

خپلواکه توګه د مخکيني تاليف يا تاليفاتو له 

اقتباس پرته هستوي.

دا ډول تاليــف د ابــداع او اصالــت لــه 
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ځانګړنــو برخه مــن دی او د مؤلف قريحه او 

اســتعداد د هغه پــه تاليف او ابتــکار کې له 

ورايه ځليږي.

- تکمييل يا اقتبايس تاليف هغه دی چې 

مؤلف يې له مخکيني تاليف يا تاليفاتو څخه 

په استفادې هستوي.

د افغانستان د مؤلف، مصنف، هرنمند او 

محقــق )څيړونکي( د حقوقــو د مالتړ )کاپي 

رايټ( قانون د څلورمې مادې شــپږمه فقره د 

اقتبايس اثر په تعريف کې وايي: اقتبايس اثر 

هغه اثر دی چــې له دمخه موجود اثر يا آثارو 

څخه رامنځته شوی وي.

۳- د تاليف وېش د هغه څه په اعتبار چې 

په هغه کې ځای پر ځای کيږي: په دې اعتبار 

رسه تاليف په درې برخو وېشل کيږي.

- کتابونــه او هغــه څه چــې د کتابونو په 

حکم کې دي.

- د غږيــزو او انځوريــزو )ســمعي برصي( 

فيتو ثبتول.

- کمپيوټري پروګرامونه.

۴- د ليکوال په اعتبار د تاليف وېش: کوم 

آثــار چې د مؤلفينو له خــوا پنځول کيږي په 

الندې څو ډولونو وېشل کيږي:

- فردي اثــر: که چېرې يو شــخص يو اثر 

خپــور کړی او د خپل نوم پــه ليکلو رسه هغه 

خپل ځان ته منســوب کــړي د هغه دليل تر 

پيــدا کېدو پورې چې د هغه پر خالف داللت 

وکړي، ياد شــخص بــه د دې اثر مؤلف وګڼل 

يش.

- ګډ اثــر: که چېرې دوه يا څو کســانو د 

يــو اثر په پنځولو کــې پرته له دې چې د کوم 

حقيقي يا حکمي شــخص تر نظر الندې کار 

وکړي، ونډه واخيل، هغه ته ګډ اثر وايي. 

د افغانستان د مؤلف، مصنف، هرنمند او 

محقق د حقوقو مالتــړ )کاپي رايټ( قانون د 

خپلــې څلورمې مادې پــه پنځمه فقره کې د 

ګــډ اثر په تعريف کــې وايي: ګډ اثر هغه دی 

چې له يوه شــخص څخه د زياتو په واســطه 

رامنځتــه شــوی وي او په هغه کــې د هر يوه 

ونډه يوه د بلې الزمه او ملزومه وي.

- ډلــه ييــز اثــر: د افغانســتان د مؤلف، 

مصنــف، هرنمنــد او محقــق د حقوقو مالتړ 

)کاپي رايټ( قانون د څلورمې مادې څلورمه 

فقره ډلــه ييز اثــر دارنګه راپېــژين: د اديب، 

علمــي او هــرني آثــارو او د دايــرة املعارف، 

متعدددو شاعرانو د اشعارو د مجموعو او نورو 

هغو آثارو په شــمول چــې د هغوی د محتوی 

انتخاب او ترتيب يو فکري پيدايښت جوړوي، 

ټولګه يا مجموعه ده.

- هغــه اثر چې په مســتعار نوم يا د مؤلف 

له نامــه پرته خپريــږي: که چېرې يــو اثر په 

مســتعار نوم يــا د مؤلف له نامــه پرته د يوې 

نښــې )عالمت( او رمز په ايښــودلو رسه خپور 

يش او کــوم دليل هم و نه لري چې د هغه پر 

حقيقي مؤلف داللت وکړي په دې صورت کې 

د تاليــف له حق څخه راوالړ شــوي حقوق له 

حقيقي مؤلف څنې په نيابت به په خپروونکي 

پورې تعلق و نييس.

د افغانستان د مؤلف، مصنف، هرنمند او 

محقق د حقوقو مالتــړ )کاپي رايټ( قانون د 

څلورمې مادې يوولســمه فقره د نوم ورکي اثر 

په تعريف کې وايي: نوم ورکی اثر هغه اثر دی 

چــې منځته راوړونکی يې نــا معلوم او توثيق 

يې په اسانۍ رسه ممکن نه دی.

همدارنګه پورته ياد شوی قانون په مستار 

نــوم رسه خپور شــوي اثر په هکلــه د خپلې 

څلورمــې مادې په اتلســمه فقره کــې وايي: 

په مســتعار نوم رسه اثر هغــه اثر دی چې په 

هغه کې د منځتــه راوړونکي القاب، الفاظ يا 

مستعار نوم ذکر شوی وي.

دويم پراګراف: د مالتړ وړ آثار

د فکــري مالکيــت پــه هکله پــه نړيوالو 

کنوانسيونونو او تړونونو کې د مؤلف د معنوي 

او مادي حقوقو مالتړ شوی دی، په همدې لړ 

کې د افغانســتان د مؤلــف، مصنف، هرنمند 

او محقــق د حقونــو د مالتــړ ) کاپــي رايټ( 

قانون کې د نړيوالو کنوانســيونونو او تړونونو 

منځپانګې ته په پام رسه د مالتړ وړ آثار د ياد 

قانون په اوومه ماده کې دارنګه تسجيل شوي 

دي:

)۱( النــدې آثــار تــر مالتړ النــدې نيول 

کيږي:

۱- اديب اثر لکه کتاب، رســاله، بروشــور، 

مقاله، منايشنامه او نورې علمي، تخنيکي او 

هرني ليکنې.

۲- شعر، ترانه، سندره او هغه تصنيف چې 

په هره وســيله او روش ليکل شــوی، ضبط يا 

خپور شوی وي.

۳- ســمعي او بــرصي اثــر د منايــش په 

صحنو يا د ســينام پر پــرده د اجرا يا له راډيو 

يــا تلويزيون څخه د خپرېدو په منظور چې په 

هر روش ليکل شوی، ضبط يا خپور شوی وي 

د رســنيو قانون د پينځه څلوېښــتمې مادې 

رسه مخالــف نه وي ) پټــه دې نه وي چې د 

رســنيو قانون په ۱۵/۴/۱۳۸۸ نېټه د رسمي 

جريدې په ۹۸۶مه پرله پســې ګڼه کې خپور 

شوی دی(.

د سينامتوګرافۍ آثار او متحرک تصويرونه 

هم په دې حکم کې شامل دي.

۴- د هــر ډول وررسه کلامتو په شــمول د 

موسيقۍ اثر چې به هره وسيله او روش ليکل 

شوی، ضبط يا خپور شوی وي.

۵- نقــايش، تصويــر، طــرح، رســاممي، 

ګرافيکــي آثــار، خطــي ليکنــې، حکاکــي، 

ســنګي چاپ، تزئيني ليکنې او نور ترسيمي 

او تجسمي آثار چې په هره طريقه او روش په 

ســاده يا ترکيبي صورت منځته راغيل وي، د 

رسنيو قانون د پينځه څلوېښتمې مادې رسه 

مخالف نه وي.

۶- پيکره )مجسمه(.

۷- عکايس اثر چې په ابتکاري يا ابداعي 

روش منځته راغلی وي.

۸- د قالينــې، ګليم، ملڅــي )مند( او د 

هغو د ملحقاتو او مثالونو د نقشې په اليس يا 

صنعتي هرنونو پورې اړوند اثر.

۹- هغــه اصــيل اثر چې د عامــه فرهنګ 

)فولکلور( يا د مــيل فرهنګ او هرني مرياث 

پر بنسټ منځته راغلی وي.

۱۰- فني اثر.

۱۱- کمپيوټري پروګرامونه.

۱۲- اقتبايس آثار.

۱۳- منايــيش اثــر )ډرامــه( د هغــې د 

موسيقې په شمول.

۱۴- صامت مناييش اثر او کوري ګرافيکي 

آثار.

۱۵- معامري )مهنديس اثر(.

که چېرې يو اثر په مستعار 
نوم يا د مؤلف له نامه پرته د 

يوې نښې )عالمت( او رمز په 
ايښودلو رسه خپور يش او 

کوم دليل هم و نه
 لري چې د هغه پر حقيقي 
مؤلف داللت وکړي په دې 
صورت کې د تاليف له حق 
څخه راوالړ شوي حقوق له 
حقيقي مؤلف څنې په نيابت 
به په خپروونکي پورې تعلق 
و نييس.
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۱۶- تصنيفي اثر.

۱۷- ډله ييز )دسته جمعي( اثر.

۱۸- نور اديب، علمي او هرني آثار.

)۲( د دې قانون حکمونه د هغو نورو آثارو 

پــه هکله چې د بني املليل ميثاقونو، مورفقه 

ليکونو او کنوانسيونونو چې افغانستان وررسه 

ملحق شــوی دی د يوه مطابــق او د مالتړ د 

رشايطــو لرونکی وي، هم د تطبيق وړ دي، د 

رسنيو قانون د پينځه څلوېښتمې مادې رسه 

مخاف نه وي.

)۳( مفکــورې، اجرايي روشــنونه، کړنې، 

د ريــايض مفاهيــم، د ورځــې خربونه يا هغه 

متفرقه وقايع چې خلکو ته د خرب رســونې په 

منظــور دي، د دې قانــون د حکمونو د مالتړ 

مورد نه ګرځي.

د هغــو په هکله د نظــر څرګندول له دې 

حکم څخه مستثنی دي.

درېيــم پراګراف: لــه آثارو څخــه د مالتړ 

رشايط

د دې لپــاره چــې اديب او هــرني آثار تر 

مالتــړ الندې و نيــول يش اصالــت يې اړين 

دی. بېالبېــل حقوقي نظامونه د دې رشط د 

تحقق پر الزم وايل د نظر اتفاق لري.

د اثــر د اصيــل وايل موخــه دا ده چې د 

هستوونکي شخص په واســطه پنځول شوی 

وي، پــه بل عبــارت اثر بايد د هســتوونکي د 

فکري او ذهني پنځونــو زېږنده وي تر څو له 

قانوين او قضايي مالتړ ځنې برخه من يش.

زموږ د ګران هيواد افغانســتان په حقوقو 

کې هم د اصالت مفهوم د اثر د ابتکاري وايل 

تــر عنوان الندې د قانون جوړوونکي د پام وړ 

ګرځېدلی دی.

د هیــواد د مؤلــف، مصنــف، هرنمنــد او 

محقق د حقوقــو د مالتړ )کاپي رايټ( قانون 

د اثر په تعريف کــې وايي: اثر د هغه ډول، د 

بيــان ډول، اهميت او هدف ته په نه پاملرنې 

رسه اديب، هــرني او علمي اصيل پديده ده ) 

د څلورمې مادې دوميه فقره(

د اثر د ابتکاري توب لزوم د اوومې مادې 

پــه پينځمــه فقره کــې د نقاشــۍ، تصوير او 

داســې نورو په هکله د اوومې مادې په اوومه 

فقره کې د عکاسۍ اثر په باره کې او د اوومې 

مادې په امتــه فقره کــې د اليس يا صنعتي 

هرنونــو په اړونــد او د اوومې مــادې په نهمه 

فقره کې د فولکلوريکــو آثارو په باره کې او د 

اوومې مادې به لسمه فقره کې د فني آثارو په 

باب په رصاحت رسه يادونه شوې.

د هغــه توصيف په پــام کې لرلو رسه چې 

د اثر له اصيل وايل څخه وړاندې شو، داسې 

بريښي چې د اثر ابتکاري والی د هغه د اصيل 

تــوب ځانګړنې چې هامغه د هســتوونکي له 

خوا د اثر صدور دی، تامينوي.

په بل عبارت، کوالی شــو ووايو چې د اثر 

ابتکاري وايل او نوښــت د هغه له اصيل توب 

رسه مرادف دی.

د يادونې وړ ده، همدا چې اديب او هرني 

اثــر د هغه منځ ته راوړونکي ته د انتســاب وړ 

وي او د هغــه لــه ذهني پنځونــو څخه وګڼل 

يش، بايــد د قانوين مالتړ وړ وګرځي، پرته له 

دې چې په ياد شــوي مفهــوم رسه پر اصالت 

رسبېره نوی والی ولري که نه.

څلورم پراګراف: د تاليف د حق مفهوم

د تاليف حــق د عامل يا ليکــوال لپاره له 

رشعــي اختصــاص څخه عبــارت دی چې د 

خپل اثر په نســبت ورته ثابتيږي او نوموړی د 

هغه پر بنســټ کوالی يش خپل ځان ته ورته 

نسبت ورکړي، د قانون رسه سم په کې ترصف 

وکړي، د تريي په صورت کې ترې دفاع وکړي 

او د هغه له مادي منافعو چې د مباحې برخه 

منتيا څخه راوالړيږي ګټه واخيل.

د هيــواد د مؤلــف، مصنــف، هرنمنــد او 

محقق د حقوقــو مالتړ )کاپــي رايټ( قانون 

يولســمه مــاده د مؤلــف انحصــاري حقــوق 

د مــادي حقوقــو تر عنــوان النــدې دا رنګه 

تسجيلوي:

)۱( د اثــر منځتــه راوړونکی د دې قانون 

د حکمونو رسه ســم په الندې مــواردو کې د 

انحصاري حقوقو لرونکی دی:

۱- د کاپــي يا ســمعي او بــرصي ثبت په 

شکل د مالتړ شويو آثارو توليد او بيا توليد.

۲- د اثر د ترجمې په شمول د مالتړ شويو 

آثــارو پر بنســټ د اقتبايس آثــارو برابرول او 

ترتيب.

انتقــال،  د  مالکيــت  د  خرڅــالو،  د   -۳

کرايي، اجارې، عاريت او يا پرېښودو له الرې 

عامه خلکو ته د مالتړ شــوي سمعي او برصي 

اثر د کاپي يا ثبت وېش.

۴- پــه هــره وســيله او شــکل د انفرادي 

تصويرونو يا متحرکو تصويرونو او يا نورو سمعي 

او برصي آثارو په شمول، په عام محرض کې د 

مالتړ شويو آثارو منايش.

۵- د عامه منايش په شمول په هر شکل د 

اشــکالو په عام محرض کې د مالتړ شويو آثارو 

منايش.

۶- د اړونــد اثــر پــه هکلــه د معلوماتو د 

زمينې برابرول.

۷- د اثــر خپــرول يــا د بيســية، صوت او 

تصوير د وســايلو لــه لوري د اثر پــه هکله له 

عامه خلکو رسه د ارتباط نيول.

۸- په مادي او معنوي شــکل په اثر کې د 

خپل نوم له ذکر څخه ګټه اخستل.

)۲( د اثــر منځته راوړونکی يا د هغه وارث 

کــوالی يش د مالتــړ وړ خپل اثــر د اصل يا 

کاپــي د کرايي اجازه عامــه خلکو ته ورکړي، 

يا يې منع کړي.

او  پروګرامونــه  اســايس  کمپيوټــري 

ســينامتوګرايف آثــار، لــه دې حکــم څخــه 

مستثنی دي.

)۳( د اثــر منځتــه راوړونکی کوالی يش، 

د دې مــادې په اولــه او دوميه فقرو کې درج 

شــوي حقوق، د دې قانون د حکونو رسه سم 

بل شخص ته وسپاري.

ماخذونه:
۱: ابراهيم، املستشــار، الدکتــور خالد ممدوح 

)۲۰۱۱م( حقوق امللکية الفکريه، محکمه استيناف 

القاهره، نادي اقضات.

۲: الستی، ساناز ) ۱۳۸۶ ملريز هجري( حقوق 

کيفري مالکيــت اديب و هرني، چــاپ دوم، تهران، 

نرش ميزان.

۳: امامي، دکرت اسد الله ) ۱۳۸۶ ملريز هجري( 

حقوق مالکيت معنوي، جلــد اول، چاپ اول، تهران 

نرش ميزان.

۴: خدمتگــزار، دکــرت محســن )۱۳۹۰ ملريــز 

هجري( فلســفه مالکيت فکري، چــاپ اول، تهران، 

نرش ميزان.

۵- زرکالم، دکــرت ســتار )۱۳۸۸ ملريز هجري( 

حقــوق مالکيــت اديب و هرني، چــاپ دوم، تهران، 

ســازمان مطالعــه و تدويــن کتــب علــوم انســاين 

دانشګاهها )سمت(.

۶: کلمبه، پرفســور کلود ) ۱۳۸۵ ملريز هجري( 

اصــول بنيادين حقــوق مولــف و حقوق مجــاور در 

جهــان، چاپ اول، ترجمه و توضيح، عيل رضا محمد 

زاده وادقاين، تهران نرش ميزان.

۷: مريحسيني، دکرت سيد حسن )۱۳۸۵ ملريز 

هجري( مقدمه ای بــر حقوق مالکيت معنوي، چاپ 

دوم، تهران نرش ميزان.

۸: نذيــر، پوهانــد داد محمــد ) ۱۳۹۳ ملريــز 

هجري( دآمدی بر حقوق مالکيت معنوي، چاپ اول، 

کابل، انتشارات رسالت.

۹: نذيــر، پوهنــوال داد محمــد ) ۱۳۹۰ ملريز 

هجــري( حقوق مالکيــت معنوي در فقه اســالمي و 

قوانني وضعي، چاپ اول، کابل، انتشارات رسالت.

۱۰: وزارت عدليه ) ۱۳۹۵ ملريز هجري( قانون 

حاميــت حقــوق مؤلف، مصنــف، هرنمنــد و محقق 

)کاپــي رايت(، رســمي جريده، پرله پســې شــمېره 

۱۲۳۰. نېټه ۲۴/۷/۱۳۹۵
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چکیده

معلولیت یک پدیده جهانی و همه شــمول 

اســت اما مــردم افغانســتان به دالیــل فراوان 

بــودن عوامل بــه وجــود آورنــده، نگهدارنده و 

شدت بخشنده معلولیت، بیشرت از دیگران با این 

پدیده دست و پنجه نرم می کنند. در افغانستان 

بیشــرت از دو درصــد نفوس این کشــور، دارای 

معلولیــت و معیوب انــد. با وجود این ، بررســی 

حقوق و جایگاه معلولین از منظر کنوانسیون ها، 

اعالمیه هــای حقــوق برشی و قوانیــن داخلی 

کشــور، از مهمرتین مسایلی اســت که در این 

مقاله دنبال می شود. شیوه جمع آوری معلومات 

چالش هــا  جایــگاه،  حقــوق،  خصــوص  در 

و راهکارهــای معلولیــن بــا تأکیــد بــر جامعه 

افغانستان، بیشرت از روش تحقیق کتابخانه  ای 

و میدانــی اســتفاده شــده اســت. مهم تریــن 

یافته های این تحقیق نشان می دهد که با وجود 

الحاق دولت افغانســتان بــه پروتکل اختیاری 

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیِت سازمان 

ملل متحد، افراد معلول در این کشــور تا هنوز 

با مشــکالت بزرگ مواجه اند و حتا از کمرتین 

حقوق اجتامعی، خانوادگی، فرهنگی و تعلیمی 

و تحصیلی خویش برخوردار نیســتند. تا هنوز 

کدام اقــدام مؤثری برای بهبــود وضعیت افراد 

دارای معلولیت و فراهم شدن زندگی آبرومندانه 

و شایسته برای آنان کاری صورت نگرفته است. 

مهم ترین هدف از این تحقیق، باال بردن سطح 

آگاهی خانواده ها و افراد جامعه در باره حقوق و 

جایگاه افراد  دارای معلولیت و هم چنین تلنگر و 

بیداری دولت مردان و مسئوالن در قبال تامین 

حقوق معلولین می باشد. اصطالحات و مفاهیم 

مهم در باره مسایل مربوط به معلولیت، تعریف 

معلولیــت، جایگاه قانونی افــراد معلول، موانع 

و مشــکالت و راهکارهــا برای بهبــود وضعیت 

معلولین در افغانستان می باشد.

واژه گان کلی��دی: حقــوق بــرش، قوانین، 

معلولیت، موانع و چالش ها، حقوق و جایگاه

مقدمه

پدیده معلولیت طی سال های اخیر به شکل 

گســرتده و بی پیشــینه در زندگی انسان های 

جامعه گســرتش یافته و به شدت بر بخش های 

اقتصــادی، اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی، 

آموزشــی و خانوادگــی تأثیــرات منفــی به جا 

گذاشته است. فریادهای افراد دارای معلولیت 

و گســرتدگی پیامدهای این پدیــده، تالش ها 

و بیــداری مدافعــان حقوق برش، ســازمان ها و 

نهادهــای حقوق بــرشی را نیز  همراه داشــته 

اســت. به همین خاطر مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد، در سال 1992 سوم دسامرب برابر با 

دوازدهم قوس را روز جهانی معلولین نامگذاری 

کرده است. تا از این طریق بتوان اذهان عمومی 

را در باره مسایل مربوط به معلولین روشن کرد 

و در مورد حقوق و بازتوانی آنان کارهای مؤثری 

را انجام داد. از ســوی دیگر باال بودن آمار افراد 

دارای معلولیــت، پاییــن بودن ســطح درک و 

آگاهی مردم نسبت به حقوق آنان، آسیب پذیر 

بودن معلولین و معیوبین و حساسیت موضوع، 

تحقیق و پژوهش را در این زمینه، بسیار رضوری 

و مهم ساخته اســت. طبق آمارهای ارائه شده 

حــدود 8000.000 نفــر دارای معلولیــت در 

افغانســتان زندگی می کنند که این رقم حدود 

2.7 درصــد نفوس کل کشــوررا تشــکیل می 

دهــد)1(. اما تا هنوز کدام اقــدام مؤثری برای 

بهبود وضعیت معلولین صورت نگرفته اســت و  

جایگاه افراد دارای معلولیت 
در اعالمیه جهانی حقوق برش
با تأکید بر جامعه افغانستان
داوودناظری
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پیامدهای این پدیده به نگرانی جمعی تبدیل 

شده است. مهم ترین سواالتی که در این مقاله 

مطرح گردیده این است که با وجود ملحق شدن 

دولت افغانســتان به متامی کنوانســیون های 

حقوق بــرشی به خصوص کنوانســیون حقوق 

افــراد دارای معلولیــت، چرا تا هنــوز تغییراتی 

اساسی در زندگی افراد معلول به وجود نیامده 

است؟ از نظر قوانین ملی و بین املللی، معلوالن 

دارای چه جایــگاه و حقوق می باشــند و افراد 

دارای معلولیت با چه مشکالتی مواجه هستند؟ 

برای یافنت پاسخ قناعت بخش به این سوال ها، 

تحقیقات گسرتده ای را در مواد  کنوانسیون ها، 

گزارش هــا، اعالمیه ها و قوانیــن حقوق برشی 

انجام داده ام . در بخش اول در خصوص تعریف 

معلــول و معلولیت، به تعقیــب آن روی عوامل، 

جایــگاه حقوقی، چالش هــا و راهکارها، جهت 

بهبود وضعیت معلولین در افغانستان، مطالبی 

گردآوری شده است.

الف- تعریف معلول و معلولیت

دارای  اشــخاص  حقــوق  اعالمیــه  در 

معلولیت)2( آمده است: شخصی معلول کسی 

اســت که نتواند به تنهایی، متام یا بخشــی از 

نیازهــای فردی و عــادی زندگی خودرا به علت 

نا رســایی، اعم از مادرزادی یا اکتسابی، تأمین 

کند. هم چنیــن در ماده دوم قانــون امتیازات 

معلولیــن کشــور چنین تعریف شــده اســت:  

معلول به شــخصی گفته می شــود کــه بر اثر 

ضایعه جسمی، حســی، ذهنی و روانی یا توام 

بــه تشــخیص کمیســیون صحی، ســالمت و 

کارایی خودرا در متامــی بخش های زندگی از 

دست داده باشــد )3(  معلولیت  به بخش های 

جســمی و ذهنی تقسیم می شود که معلولیت 

جسمی به نا بینایی، نا شنوایی، نقض عضوها، 

نا هنجاری های اسکلتی، نا هنجاری های قلبی، 

عروقــی، تنفســی و کلیــوی تقســیم گردیده 

است)4(. سازمان صحی جهان در سال 1976 

میالدی برابر با 1355 ه . ش.، تعریف معلولیت 

را به سه بخش نارسایی، معلولیت و مترضرناشی 

از معلولیت تقسیم کرده است. به گفته آگاهان 

مسایل اجتامعی، به دلیل عوامل متعدد، آمار 

روشندالن همه ساله در کشور در حال باال رفنت 

می باشــد. طبق گزارش روزنامه اطالعات روز، 

ســاالنه حدود بیســت و پنــج هزار نفــر به رقم 

نا بینایان در کشور افزوده می شوند)5(. 

ب- علل و عوامل معلولیت

در افغانســتان جنــگ، ناامنــی، انتحار و 

انفجار، اشــعه تلفن های همراه بــاالی جنین 

در شــکم مادر، انفجار مایــن و مهامت منفجر 

نا شــده، حوادث طبیعی، حادثــات ترافیکی، 

آلودگی هــای محیطی، فقر دانــش و اقتصاد، 

تغذیــه ضعیف مــادران، ازدواج هــای اجباری 

و قبــل از ســن قانونــی، ازدواج هــای فامیلی، 

واکسین نشــدن اطفال، اعتیاد، خشونت علیه 

زنان، بارداری بدون وقفه، اســتعامل خودرسانه 

دارو و عدم رعایت محیط زیست، باعث معلولیت 

شــهروندان می گردد. بیشــرت مادران در زمان 

بــارداری به غذاهــای کافی و الزم دسرتســی 

ندارند و همواره قربانی خشــونت های فامیلی 

و خانوادگی می گردند و به همین دلیل بیشرت 

نوزادان گرفتار معلولیت مادرزادی اند. از جانب 

دیگــر ناامنی، انفجــار و انتحار همه ســاله در 

کشــور در حال افزایش است، تعدادی از مردم 

بــه همین خاطر معلول و معیوب شــده اند ویا 

جان خویش را از دست داده اند. افزایش اعتیاد 

عاملی دیگری است که باعث افزایش معلولیت 

در کشور شده است. استفاده از داروها به شکل 

خودرسانــه و ســهل انگاری در قســمت تداوی 

امــراض و مراجعه به داکرتان نیــز، در افزایش 

معلولیت ها نقش دارد.

ج- حقوق و جایگاه افراد دارای معلولیت 

از نظر دین  اســالم و متامــی قوانین ملی و 

بین املللی، اشــخاص دارای معلولیت بخشی 

از افــراد جامعه و خانواده اند و از حقوق برابر اما 

در برخی موارد متفــاوت با دیگران برخوردارند. 

افراد معلــول می توانند مثل دیگران کار کنند، 

ازدواج کننــد، دارای خانــه و زندگی باشــند و 

اســتقالل فکری و اقتصادی داشــته باشــند. 

جامعه بین املللــی توجه خاصی را برای تأمین 

حقوق و بهبود وضعیــت معلولین به خرج داده 

و در بخش حقوق و جایگاه معلولین و توصیه به 

دولت های عضو، سند مخصوصی را به تصویب 

رســانده است)6(. یکی از این سندها، اعالمیه 

مربوط به حقوق معلوالن است که طی قطع نامه 

شامره 3447 مورخ 9 دسامرب  1975به تصویب 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. 

در این کنوانســیون در بــاره بهره مندی کامل و 

بــدون تبعیض افــراد دارای معلولیت از متامی 

فرصت هــای زندگی تأکید شــده و دولت های 

عضو بــه تضمین آن مکلف و موظف شــناخته 

شــده اســت. در مقدمه این کنوانسیون گفته 

شده است که روا داشنت تبعیض علیه یک فرد 

بر مبنای معلولیت، به معنای تخطی از منزلت و 

ارزش ذاتی هر فرد می باشــد. در ماده اول این 

کنوانسیون بیشرت روی اهداف، ارتقاء، حامیت، 

تضمین بهره مندی از کلیه حقوق، تعریف افراد 

دارای معلولیت، تأکید شــده اســت. به صورت 

مشخص گفته شده است که دولت های عضو، 

برای بهبود وضعیت معلولین و معیوبین جامعه 

باید کارهــای زیاد و مؤثــری را انجام بدهند تا 

معلولین به حد اقل حقوق خویش دســت پیدا 

کنند. پر رنگ شدن حضور معلولین در نهادهای 

مختلف اجتامعی و دولتی، تغییر ذهنیت ها و 

باورها نســبت به افــراد دارای معلولیت، تأمین 

امنیت روحــی و روانی برای آنان، تأمین حقوق 

ذاتــی و انســانی شــان، فراهم شــدن هرنوع 

امکانــات زندگی برای افــراد معلول در جامعه، 

از مهم ترین اهــداف این کنوانســیون خوانده 

شده اســت. در این قسمت مقاله به مهم ترین 

و اساســی ترین حقــوق افــراد دارای معلولیت 

از دیدگاه کنوانســیون ها و میثــاق های ملی و 

بین املللی اشاره می شود.

۱ - حق زندگی

یکــی از حقــوق مشــخص و ترصیح شــده 

معلولین در کشــور، حق حیات و زندگی است. 

مطابق دستور قانون در صورتی که انسان زنده 

متولد شود، حق حیات را دارا است و هیچ عاملی 

نظیــر فقر، اعتیــاد و معلولیــت منی تواند حق 

حیات انسان را سلب کند. در ماده ششم میثاق 

بین املللــی آمده اســت که زندگــی حق ذاتی 

انســان است و در کشــور باید از این حق افراد 

حامیــت جدی صورت گیرد. در مــاده دوم این 

اعالمیه در گزینه »ج« آمده اســت که پاسداری 

از حیات معلولین تا هرجایی که مشیت خداوند   

باشد، وظیفه رشعی هر انسانی می باشد.

۲ - حق حفظ کرامت 

کرامــت یعنی پاک بــودن از هرنوع آلودگی 

اخالقــی و  وجدانــی و کــامل؛ افــراد دارای 

معلولیت از این کرامت برخوردار اند و باید مورد 

احرتام افــراد جامعه و خانواده قــرار گیرند. در 

اعالمیه اســالمی حقوق برش در ماده یکم آمده 

است که برش همگی فرزند آدم و حوا هستند و از 

رشافت، کرامت و حیثیت انسانی مساوی و برابر 

برخوردارند. مطابق این اعالمیه، معلولین نباید 

قربانی تبعیض و نابرابری هــا گردیده و کرامت 

آنان نا دیده گرفته شود.

۳ – حق داشنت زندگی عزمتند

فراهم شــدن زندگــی مناســب و تشــکیل 

خانــواده   با عــزت، یکــی از مهم تریــن حقوق 

معلولین به شامر می رود. در ماده هشتم اعالمیه 

کنوانسیون حقوق معلولین آمده است که دولت 

باید بــه متامی نیازهای زندگی روزمره معلولین 

توجه کرده و مشــکالت آنــان را در نظر بگیرند. 

انجنیران و مســئوالن رشکت ها، ســاختامن ها 

و مراکــز مهم، بایــد در هنگام طــرح و دیزاین 

ســاختامن ها، وضعیت معلولیــن و معیوبین را 

مراعــات کنند. باید در کنار راه زینه ها، راه های 

مخصوصی را برای ویلچرهای معلولین در نظر 

گرفته شــود. دروازه ها باید مناســب رفت و آمد 

ویلچرها باشند و همین قســم در متامی موارد 

بایــد وضعیت معلولین مراعات گردد. در حالی 

که در افغانستان، کمرت فروشگاه و ساختامنی 

پیدا می شــود که معلولین بتوانند با اســتفاده 

از ویلچر داخل آن شــوند و از ســهولت های آن 

برخوردار باشند.

4 – حق کار و وظیفه

افراد دارای معلولیت مانند دیگر افراد جامعه 
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حق دارند که مطابق میل و رضورت خود شــغل 

انتخاب کننــد و در دفاتر خصوصی و دولتی در 

وظیفه اســتخدام شــوند. در کنار آن باید از مزد 

برابر و مســاوی بــا دیگر کارگران نیــز، برخودار 

باشــند. از نظــر قانون هیچ دفرتی حــق ندارد 

که در هنگام اســتخدام معلولین، تبعیض قایل 

شــوند. در ماده ســیزدهم اعالمیه کنوانسیون 

حقوق معلولین آمده اســت کار حقی است که 

باید  برای متامی افراد جامعه به شــکل یکسان 

داده شــود. مطابــق فقره »الف« ماده بیســت و 

هفتم این کنسوانسیون، هیچ گونه تبعیضی باید 

در هنگام استخدام، امتحان و امتیازات کاری در 

دفاتر دولتی و خصوصی در میان نباشد. در ماده  

هفتم کنوانســیون حقوق افراد دارای معلولیت 

آمده است که دولت های عضو باید حقوق کاری 

افراد دارای معلولیت را مانند دیگران به رسمیت 

بشناسند. در ماده چهل و هشتم قانون اساسی 

کشور نیز آمده است که کار حق هر افغان است 

و هرکس مناسب با توانایی علمی و تجربی خود 

باید صاحب کار باشــد. بنا بر این دولت وحدت 

ملی باید مطابق دستور اعالمیه کنوانسیون افراد 

دارای معلولیت و مطابق دســتور قانون اساسی 

کشــور، باید زمینه کار را بــدون کدام تبعیض، 

برای افراد دارای معلولیت فراهم ســازد. مطابق 

ماده بیستم این کنوانســیون، وزارت کار و امور 

اجتامعــی باید زمینه آمــوزش مهارت ها را برای 

معلولین فراهم کند.

۵ - حق مالکیت

یکی از حقوق افــراد دارای معلولیت، حق 

مالکیت می باشــد. طبق دستور قانون هرکس 

حق مالکیــت اموال خویش را دارا می باشــد و 

هیچ کســی دیگری حق ندارد کــه بدون اجازه 

وی، مالــش را غصب کنــد. بنا بر این معلولین 

حق دارند که صاحب مال شخصی خود باشند و 

بتوانند طبق خواسته و نیاز خود، از آن استفاده 

کنند.

۶ – حق ازدواج و تشکیل خانواده

در ماده شــانزدهم اعالمیــه جهانی حقوق 

بــرش آمده اســت که خانــواده رکــن طبیعی و 

اساســی اجتامع است و معلولین حق دارند که 

ازدواج کنند و خانواده تشکیل بدهند. دولت و 

افراد جامعه موظف و مکلف هستند که موانع و 

مشکالت ازدواج را از رس راه آنان بردارند. در ماده 

نهم این اعالمیه تأکید شــده است که معلوالن 

حق دارند با خانواده هــا یا والدین قانونی خود 

زندگی منوده و در متامی فعالیت های اجتامعی 

خالقانه یا تفریحی رشکت منایند. هیچ معلولی 

نباید به جهت محل اقامتش در معرض رفتاری 

متفــاوت غیر از آنچه رشایــط وی ایجاب منوده 

یا بهبودی و تسهیالتی که نصیبش می شود یا 

اقتضای آن را دارد، قرار گیرد. در ماده بیست و 

سه کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت 

آمده اســت که دولت ها باید حــق ازدواج افراد 

دارای معلولیت را بشناسند.

7- حق تعلیم و تربیت

هرکس به شمول افراد دارای معلولیت حق 

دارند که به طور رایگان در مکاتب و دانشگاه های 

دولتی کشــور تعلیــم و تحصیل کننــد. دولت 

وحدت ملی باید مطابق ماده ســیزدهم میثاق 

بین املللــی حقــوق اقتصــادی و اجتامعــی، 

زمینه تعلیم و تحصیل متامی افراد به خصوص 

معلولین را فراهم کند. در ماده بیست و چهارم  

این میثاق تأکید شده است که هیچ فرد جامعه 

به شــمول معلولین و کودکان در بخش حقوق 

تعلیمی خود مستثنا نیســتند. در ماده نزدهم 

آمده اســت که وزارت معارف و تحصیالت عالی 

بایــد زمینه تعلیم و تربیــه فراگیر و اختصاصی 

را برای معلولین کشــور فراهم منایند. حکومت 

باید ســهمیه بورسیه ها را برای معلولین در نظر 

بگیرند و برای شان بپردازند. متامی موسسات 

خصوصی باید بیســت و پنج درصد تخفیف را 

برای محصالن دارای معلولیت در نظر بگیرند. 

8 – برابری در برابر قانون

در ماده ششــم اعالمیه جهانی حقوق برش 

آمده اســت که افراد و اشخاص دارای معلولیت 

حق دارند که شخصیت شان در همه جا به عنوان 

یک انســان در مقابل قانون شــناخته شود.  در 

مــاده هفتم این اعالمیه آمده اســت که همه در 

برابر قانون مساوی هستند و حق دارند که بدون 

تبعیض و بالسویه از حامیت های قانونی بهره مند 

باشند. در ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور 

نیز آمده است که هرنوع تبعیض میان اتباع کشور 

ممنوع می باشد. بر این اساس افراد معلول مانند 

دیگران از حقوق برابر و مســاوی در برابر قانون 

برخوردارند. در ماده دوازدهم کنوانسیون حقوق 

افراد دارای معلولیت نیز آمده است که اشخاص 

دارای معلولیــت از حقوق مســاوی برخوردارند. 

بر این اســاس دولت باید دسرتسی کامل افراد 

دارای معلولیت را به عدالت رسمی فراهم سازد. 

در قانون جزای افغانستان نیز در ماده چهارصد و 

یازده آمده است که شخصی که عمدا برای کسی 

مــواد زهری کشــنده بدهــد و موجب معلولیت 

دایمــی وی ویــا باعــث نقص یکــی از اعضای 

وجــودش گردد، عــالوه بر جربان خســارت، به 

سه سال حبس نیز محکوم می گردد. هم چنان 

در ماده پنجم و فقره ششم قانون منع خشونت 

علیه زن نیز، معلول ساخنت زنان یک خشونت به 

شــامر رفته و برای عامالن و یا عامل آن مجازات 

تعیین شده اســت. در برنامه میثاق شهروندی 

نیز تأکید شده اســت: برای معلولین شوراهای 

انکشافی ایجاد می شود.

9 - حق آزادی سفر

در ماده ســیزدهم اعالمیــه جهانی حقوق 

برش می خوانیم کــه هرکس حق دارد در داخل 

کشور آزادانه گشت و گذار منوده و محل اقامت 

خودرا تعیین کنند. در ماده سی ام بیشرت روی 

مشــارکت معلــوالن در بخش هــای  فرهنگی، 

تفریحی، ورزشی و اجتامعی تأکید شده است. 

دولت افغانســتان باید مطابق این ماده، تدابیر 

جدی را برای حضور بیشرت معلوالن در سطوح 

مختلــف روی دســت بگیرد. معلولیــن باید به 

متامــی اقالم فرهنگی، کتابخانه، گردشــگری 

و ورزشــی موجود در کشــور، دسرتسی داشته 

باشند. همین قسم در متامی ماده های اعالمیه 

مربــوط به حقــوق معلولین و معیوبیــن، روی 

راهکارها و حقوق معلولین اشــاره شده است و 

مکلفیت های دولت ها به خصوص افغانستان، 

در راســتای بهبود وضعیت معلولین مشــخص 

گردیده اســت. در ماده شــانزدهم تأکید شده 

اســت که وزارت ها و ادارات دولتی مربوطه باید 

بــرای اطفال معلول زمینه تفریــح و رسگرمی و 

تعلیم و تحصیل را فراهم کنند.

10 - حق برابری فرصت ها

مطابــق اعالمیــه جهانــی حقــوق بــرش، 

فرصت های رشد آگاهی، فرهنگی، اقتصادی، 

اجتامعــی و سیاســی، حق هر انســان معلول 

اســت. در این زمینه هیچ تبعیض و فرقی میان 

فرد دارای معلولیت و ســایر افراد وجود ندارد و 

دولت باید زمینه رشــد همه را به طور یکســان 

فراهــم کنــد. هم چنیــن در مــاده دوم میثاق 

بین املللی در بخش های اقتصادی و اجتامعی 

آمده اســت که دولت افغانستان به عنوان عضو 

جامعه بین امللل، باید متام فرصت های زندگی 

را بدون در نظرداشت تبعیض در اختیار همه قرار 

معلولیت یک پدیده جهانی 
و همه شمول است اما 

مردم افغانستان به دالیل 
فراوان بودن عوامل به 

وجود آورنده، نگهدارنده و 
شدت بخشنده معلولیت، 

بیشتر از دیگران با این 
پدیده دست و پنجه نرم 
می کنند. در افغانستان 
بیشتر از دو درصد نفوس 
این کشور، دارای معلولیت و 
معیوب اند.
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دهند. در ماده پانزهم قانون شهدا و معلولین نیز 

تأکید شده است که معلولین حق سهم گیری 

مساوی را در عرصه های اجتامعی، اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی، تعلیمی و تربیتی، تفریحی و 

ورزشی را بدون تبعیض دارا می باشند.

11 - حق دسرتسی به خدمات صحی

دولت افغانستان مطابق ماده بیست و پنج 

کنوانســیون حقوق اشــخاص دارای معلولیت، 

باید زمینه دسرتسی رایگان را به خدمات صحی، 

برای افراد دارای معلولیت فراهم کند.  حتا برای 

معلولینی که در روستاها زندگی می کنند نیز، باید 

برای شان خدمات صحی مناسب فراهم گردد. 

هم چنان در ماده پنجاه و دوم قانون اساسی کشور 

نیز می خوانیم که دولت باید وسایل پیشگیری و 

عالج امراض و تســهیالت صحی رایگان را برای 

همه اتباع کشــور مطابق قانون تأمین کند. در 

ماده ســوم همین منشــور بیشــرت روی اصول 

کلی کنوانسیون از جمله روی احرتام به منزلت 

ذاتی، عدم تبعیض، احرتام به تفاوت ها، برابری 

فرصت ها، دسرتســی به امکانــات، تالش برای 

حفظ هویت معلولین و تالش برای تامین حقوق 

آنان تأکید شده است. در ماده ششم آمده است 

که: معلوالن حق دارند از درمان پزشــکی، روان 

شناسی و تدابیر و ابزارهای کارکردی و فرعی از 

جمله  اندام های مصنوعی و وســایل اصالحی و 

مشاوره، برخوردار باشند.

12 - حق داشنت زندگی مناسب

بهداشت، رفاه زندگی، مسکن، غذای سامل، 

پوشاک، مراقبت بهداشــتی برای معلولین، از 

اصول پذیرفته شده اسناد حقوق برش است. در 

ماده پنجم این اعالمیه آمده اســت که معلوالن 

باید از تدابیر که تا حد امکان جهت خود اتکایی 

آنان طراحی شــده، بهره مند شــوند. یعنی در 

افغانســتان باید همه معلولیــن و معیوبین، از 

متامی امکانات زندگی بهره مند باشند. دولت 

باید برنامه های مفید و مؤثری را در جهت فراهم 

آوردن امکانات خود اتکایی معلوالن روی دست 

بگیرد. در ماده یازدهم کنوانسیون بین املللی 

حقوق اقتصادی آمده اســت که در کشورهای 

عضو باید رشایط مناســب بــرای زندگی کردن 

معلولین فراهم گردد. 

14 – حقوق فرهنگی و آزادی بیان

در ماده ســی و چهارم قانون اساسی کشور 

نیز آمده است که آزادی بیان از تعرض مصئون 

است و هر افغان حق دارد که فکر و اندیشه خود 

را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر  یا وسیله دیگر 

بیان کند. که این موضوع شــامل معلولین نیز 

می گردد. هامن قســمی که در مقدمه اعالمیه 

کنوانسیون حقوق معلولین آمده است، بیشرت 

در بخش ارتباطات و فرهنگ، روی زبان، منایش 

منت، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درست، 

روش های چند رســانه ای و روش های مختلف 

کتبی، شفاهی و ... تأکید شده است. 

15 - حق توان بخشی یا بازتوانی

توان بخشی واژه ای است که از دهه 1970 

وارد ادبیات حقوق برش شده است. توان بخشی 

یعنی تبدیل شدن ظرفیت ها در وجود معلولین 

بــه ظرفیت هــا و کارایــی. دولت وحــدت ملی 

بایــد برنامه ها و خدمات جامع توان بخشــی را 

برای معلولین روی دســت بگیرد. در ماده سوم 

قانون حقوق و امتیازات معلولین آمده است که 

وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا و معلولین، با 

همکاری ادارات ذیربط، زمینه حامیت اجتامعی 

و بازتوانی معلولین را جهت ســهم گیری فعال 

شان در جامعه، مطابق احکام این قانون فراهم 

می مناید.

   د موانع و چالش ها

معلولین در جامعه افغانســتان با مشکالت 

متعــددی مواجــه می باشــند. دشــواری های 

فرهنگــی، نادیده گرفته شــدن جایگاه آنان در 

دســتگاه های حکومتی، به فراموشــی سپرده 

شدن آنان، دشواری های اقتصادی و کاریابی، 

دشواری های روحی و روانی، مشکالت در اماکن 

عمومی، مشــکالت ســفر، از مهم ترین موانع و 

مشکالت معیوبین در افغانستان می باشد.

1 – مورد غفلت قرار گرفنت: مورد غفلت 

قرار گرفــنت معلولیــن در نزد خانــواده و افراد 

جامعه، یکی از مهم ترین موانع و مشکالت آنان 

به شامر می رود. در حالی که معلولین توانایی 

انجام بسیاری از کارها را دارند، اما این توانایی 

شــان از ســوی دیگران نادیده گرفته می شود. 

به طور منونه خانم ربابه محمدی که هم از ناحیه 

پا و هم از ناحیه دست معلول مادرزادی است، 

اما توسط دهان نقاشی و رسامی می کند. ایشان 

به عنوان یک هرنمند موفق، چندین منایشگاه 

در داخــل  کشــور برگزار کرده و قرار اســت که 

یک منایشــگاه بزرگ از آثار هــرنی خویش در 

کانادا نیز برگزار کند. به این نتیجه می رسیم که 

معلولیت ناتوانی نیست.

2 – عدم توان بخش��ی: متأسفانه تا هنوز 

کمرتین اقدام برای توان بخشــی به معلوالن و 

معیوبین کشــور صورت نگرفته است. به همین 

خاطر تا هنوز معلولین و معیوبین به عنوان بار 

دوش خانواده و جامعه تلقی می شــوند. دولت 

باید در مدت این چند سال، برنامه های مفید و 

مؤثری را برای توان بخشی معلولین روی دست 

می گرفت. 

3 – توهین و تحقیر: سخن گفنت مردم با 

نیش و کنایه و به مسخره گرفته شدن معلولین، 

یکی از مهم ترین مشکالت آنان در جامعه سنتی 

افغانستان به شامر می رود. کمرت معلولی پیدا 

می شــود که طعم تلخ تحقیر و توهیــن افراد و 

اشــخاص را نچشــیده باشد. در بیشــرت موارد 

در بــاره افراد و اشــخاص دارای معلولیت پیش 

داوری های منفی صــورت می گیرد و به عنوان 

انسان درجه دوم شمرده می شود. 

4 – محروم شدن از حق ازدواج: مشکلی 

دیگری معلولین در افغانستان، محروم شدن از 

ازدواج سامل می باشد. در بسیاری مواقع مجرد 

می مانند ویا نامزدی شان فســخ می گردد. در 

مجموع تا هنوز افراد دارای معلولیت با مشکالت 

و موانع متعدد دست به گریبان هستند. طبق 

گزارش های تحقیقی دفرت کمیســیون مستقل 

حقوق برش افغانســتان در والیت های مختلف 

کشور از جمله در والیت کندز، هلمند، کندهار، 

کابل، دایکندی و بامیان مشــکالتی زیادی در 

بخش معلولین وجود دارد. بیشــرت معلولین در 

والیت کندز از توهیــن و تحقیر، عدم پرداخت 

معاش در وقت و زمانش، نبود میکانیزم شفاف 

در توزیع معاشات، بی تفاوتی کارمندان آمریت 

شهدا و معلولین، شکایت دارند )7(. در والیت 

دایکنــدی نیز معلولین با مشــکالت متعددی 

دست به گریبان هستند. برخورد تبعیض آمیز، 

نبود امکانــات کافی برای تعلیــم و تربیه برای 

معلولین و مشکالت فســاد اداری، از مهم ترین 

موانــع و چالش هــای معلولیــن در دایکندی 

بــه شــامر مــی رود)8(. همین قســم در دیگر 

والیت های کشور، مشکالت متعددی بر رس راه 

معلولیــن وجود دارد و در نزد بســیاری از افراد، 

معلولین جز از انســان های درجه دوم به شامر 

می رود. در اکرث فامیل ها داشــنت فرزند معلول 

ننگ و عار به شامر رفته و بخاطر آن همیشه مورد 

متسخر دیگران قرار می گیرند. هم چنان محروم 

شدن از حق تعلیم و تحصیل، از دیگر مشکالت 

معلولین در کشور می باشد. نتایج یک تحقیق 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان 

می دهــد کــه ۷۸.۸ درصد از اشــخاص دارای 

معلولیت که در این تحقیق رشکت داشــته اند، 

از حق تعلیم و تحصیل برخوردار منی باشند. از 

مجموع ۸۸۳ تن معلول که در این تحقیق رشکت 

داشته اند، ۶۹۶ تن آنان از حق تعلیم و تحصیل 

برخوردار منی باشند و تنها ۱۸۳ تن که به صورت 

مجموعــی ۲۰.۷ درصد مصاحبه شــونده ها را 

تشکیل می دهد، گفته اند که به تعلیم و تحصیل 

دسرتسی دارند. با این وجود مسئوالن مربوطه 

نه تنها قادر به توان بخشی افراد دارای معلولیت 

و تأمین حقوق آنان نشــده، بلکه امتیازهای از 

معلوالن افغانســتان توسط نهادهای دولتی بر 

اساس آمار های خیالی و اسناد جعلی در چند 

سال گذشته حیف و میل شده است. به همین 

خاطر تا زمان تامین حقوق معلولین در کشــور 

راه  درازی در پیش رو است که یکی از مشکالت 

عمده آنان به شــامر می رود. مشــکلی دیگری 
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ح��ق داش��تن زندگ��ی، از ابتدایی ترین و 
بدیهی ترین حقی اس��ت که کتب آس��مانی و 
اعالمیۀ حقوق بش��ر آن را به رسمیت شناخته 
است. در مادة سوم اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 
آمده اس��ت: »هرکس��ی حق زندگی، آزادی و 
امنیت شخصی دارد« در این ماّده سه نوع حق، 
یعن��ی حق زندگی، ح��ق آزادی و حق امنیت 
ش��خصی، مورد توّجه قرار گرفته است. بسیار 
روشن است با نظر ابتدایی کسی دربارة درستی 
و لزوم وجود این حقوق بحثی ندارد. در همین 
راس��تا در آموزه های اس��المی هم حق حیات، 
حق آزادی و حق امنیت به رس��میت شناخته 

شده است.
این، در حالی است که افغانستان به عنوان 
کش��ور مس��لمان، نزدیک به نیم قرن اس��ت 
درگیر جنگ و خشونت بوده و کشتار بی شمار 
غیرنظامیان را به همراه داش��ته است. البته در 
این مقال جای بحث فقهی جهاد فی سبیل اهلل 
و مصداق یابی آن نیستیم؛ چه این که در اسالم، 
جهاد و جنگ ابتدایی حتی در زمان رسول خدا 
)ص( نب��وده و جنگ ه��ای آن حض��رت همه 
اش دفاعی یا بر اس��اس عهدش��کنی مخالفین 
بوده اس��ت، چه برسد به جنگ های امروزی. اما 
به عنوان اصل اولیۀ حقوق انسانی، یعنی داشتن 

حق زندگی می خواهیم توجه خوانندگان را به 
نکاتی جلب نمایم.

کشتار غیرنظامیان
ط��ی نزدیک به نی��م قرن ادام��ۀ جنگ و 
خشونت در کش��ور، نزدیک به دو میلیون نفر 
کشته ش��ده، میلیون ها نفر آواره و هزاران نفر 
مجروح شده است. از آمار یاد شده، بیش از یک 
میلیون کشته و نزدیک به پنج میلیون مهاجر 
و آواره مربوط به زمان اشغال افغانستان توسط 
اتحاد جماهیر شوری و دولت مورد حمایت آن 

از سال 1357 تا 1371 ش، بوده است1
گ��زارش ملل متح��د می افزای��د: »بعد از 
کودتای کمونستی و حملۀ شوروی بر افغانستان، 
تلفات ملکی در کشور افزایش یافت. در جنگ 
ده سالۀ ش��وروی در افغانستان به تعداد 0.85 
الی 1.5 ملیون فرد ملکی در افغانستان کشته و 

در حدود سه میلیون دیگر زخمی شدند.
هرچند س��روی دقیقی از تلفات ملکی در 
زمان جنگ های داخلی در افغانس��تان صورت 
نگرفته، ولی با آن هم بر بنیاد یافته های سازمان 
ملل متحد، تنها در ماه های می الی اگست سال 
1992 )ثور تا اس��د 1371 ش.( حدوداً 1800 
فرد ملکی در ش��هر کابل در اثر ش��لیک راکت 
و هاوان کشته شده اند و بر اساس یک تخمین 

اسـالم 
نفـی خشونت )3(
)داشتن حق زندگی و نفی کشتار(
محمدحسین   فیاض
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دیگر س��ازمان مل��ل متحد، در س��ال  1994 
)1373( تنه��ا در کاب��ل 25 هزار نفر کش��ته 

شده اند که بیشتر آنها افراد ملکی بودند.«2
در گزارش دیگر آمده اس��ت: »جالب است 
بدانید براس��اس آمار موجود طی ده سال اخیر 
یعنی از س��ال 2001 تا س��ال 2010 قریب به 
28500 نف��ر از هموطنان غی��ر نظامی افغان 
 بر اثر این جنگ کشته شده اند. جالب تر این که 
از این تعداد تلفات مسئولیت کشتار 6500 تن 
را طالبان و مخالفین دولت بر عهده گرفته اند، 
5800 تن توس��ط نیروهای بین المللی کشته 
ش��دند و مابق��ی این اف��راد توس��ط حمالت 

غیر مستقیم از بین رفته اند.«3
نمایندگی کمک رس��انی س��ازمان ملل در 
افغانستان )یوناما( در گزارشی که روز دوشنبه 
)4 مرداد( منتشر شد، آمار تلفات غیرنظامیان 
افغانستان را از آغاز سال 2016 تاکنون، هزار و 

601 کشته اعالم کرد.
 بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال 
2016 هم چنی��ن 3 هزار و 565 غیرنظامی در 

کشور جنگ زده افغانستان زخمی شده اند.4
براس��اس این گزارش، تعداد غیرنظامیانی 
که در سال گذش��ته میالدی کشته یا زخمی 
ش��ده اند به حدود 11هزار و 500 نفر رس��یده 
اس��ت . از این تعداد حدود 3500 نفر کش��ته 
ش��ده اند که نس��بت به س��ال قب��ل دو درصد 

کاهش یافته است.
شمار زخمی ها در این دوره نسبت به سال 

2015 شش درصد بیشتر شده است.
با آماری که روز دوش��نبه )18 دلو( در این 
گزارش منتشر شد، شمار مرگ غیرنظامیان در 
جنگ افغانستان از سال 2009 که یوناما ثبت 
تلفات غیرنظامیان را شروع کرد، به حدود 25 
هزار نفر و تعداد زخمیان ببیش از 45 هزار نفر 

رسیده است.5
آمارهای یاد شده بسیار تکان دهنده و غیر 
قابل چشم پوشی اس��ت و هیچ منطق دینی و 
عقلی، وجدان آدم��ی را قناعت نمی دهد که با 
انس��ان ها این گونه رفتار ش��ود. قرآن و روایات 
ش��یعه و س��نی به صراحت به این نکته اشاره 

دارد.

قرآن
الف- حق زندگی

در تلقی قرآن، زندگی اساسی ترین هدیه ای 
است که به انسان ها داده شده است.

1. »ای کسانی که ایمان آورده اید... خودتان 
را نکش��ید، بی تردی��د خ��دا بر ش��ما مهربان 

است.«6 
2. برای این که اهمیت حفظ حیات معلوم 
ش��ود قرآن مطلبی را بیان می کند که در هیچ 
قانونی نیامده است؛ قرآن، »احیای یک شخص 

را به منزله احیای تمام بش��ریت دانسته و قتل 
یک ش��خص را نیز کش��تن تمام بشریت تلقی 

کرده است.« 7 
3. »و خون��ی را ک��ه خدا محترم ش��مرده 
مریزید، مگر آن که کشتن او حق باشد، و کسی 
که بی گناهی را بکش��د ما برای ولی او سلطنت 
و ق��درت قانونی قرار داده ایم  که می تواند قاتل 
را بکشد( پس نباید کسی در خونریزی از حد، 
تجاوز کند که کش��ته بی گناه به وسیله قانون 

یاری شده.«8 
4. »ای عاقالن، حک��م قصاص برای حفظ 
حی��ات شماس��ت تا مگ��ر )از قت��ل یکدیگر( 

بپرهیزید.« 9  
5. خداوند، زنده ب��ه گور کردن دختران را 
با ش��دیدترین لحن مزمت نموده است: »و در 
آن هنگام که ]در ارتب��اط با[ دختران زنده به 
گور شده سؤال ش��ود، به کدامین گناه کشته 

شدند؟«10
آیات شده به روشنی از حق زندگی سخن 
می گوید و انس��ان ها را ملزم می کند که احترام 
ب��ه زندگی آدم��ی در منطق ق��رآن، یک اصل 
اس��ت. از همین روس��ت که در اس��الم، سقط 
جنین، حرمت داشته و حق ارث بردن نطفه اي 
که در رحم مادر به او روح دمیده شده، تثیبت 

شده است.

ب- حق کرامت
یکي از حقوق اساس��ي پنجگانه بشر، حق 
کرامت است؛ کرامت به معناي حیثیت، احترام 
و ش��رافت انس��اني اس��ت و خود به دو قسم: 
کرامت ذاتي و کرامت ارزشي تقسیم مي شود. 
دین مقدس اس��الم و قانون اساس��ي و منشور 
هدایت آن، یعني قرآن مجید، به هردو قسم از 

کرامت انساني توجه نموده است.
1- کرامت ذاتي: منظور از این نوع کرامت، 
این است که خداوند نوع انساني را در آفرینش 
برتر و گرامي تر از س��ایر موج��ودات قرار داده 
است. ادیان الهي، برخي از نظام هاي حقوقي و 
مکتب هاي اخالقي در کرامت ذاتي انسان اتفاق 

نظر دارند.
خداوند متع��ال مي فرماید: ما آدمي زادگان 
را گرامي داش��تیم و آن ها را در خشکي و دریا 
]بر مرکب هاي راه��وار[ حمل کردیم و از انواع 
روزي هاي پاکی��زه به آنان روزي دادیم و آن ها 
را بر بس��یاري از موجودات��ي که خلق کرده ایم 

برتري بخشیدیم.«11
2- کرامت ارزش��ی: برت��ر از کرامت ذاتي 
انس��ان ها، کرامت ارزشي است که قرآن کریم، 
معی��ار ای��ن ارزش را تق��وا معرف��ي مي نماید؛ 
«گرامي تری��ن ش��ما نزد خداوند، ب��ا تقواترین 

شماست.«12

روایات
1. رسول خدا ص  می فرماید: »هرکسی غیر 
مسلمانی که در پناه مسلمانان زندگی می کند 
را بکش��د، رایحۀ بهش��ت را استشمام نخواهد 
کرد؛ اگرچه چهل سال در مسیر این رایحه قرار 

گرفته باشد.«13
2. ام��ام علی ع  به مالک اش��تر، فرمان روای 

خویش به مصر می نویسد:
»دل خوی��ش را با مهر به رعیت سرش��ار 
ساز و به آنان مهربانی ورز و لطف نما. و مباش 
همچون جان��وری درنده که خوردن ش��ان را 
غنیمت ش��ماری! چه رعیت دو دس��ته اند: یا 
ب��رادر دینی تواند، یا در آفرین��ش با تو برابر و 

همانند.«14
3. بازهم امام علی ع  در خطبه ای فرموده: 

»به من خبر رسیده که بعضي از لشکریان 
دشمن بر زنان مسلمان و دیگر زناني که در پناه 
دولت اسالمند، هجوم برده و خلخال و دستبند 
و گردن بند و گوشواره آنان را به یغما برده اند، 
و هیچ مردي ی��اور و مدافع آنها نبوده جز ناله 
و التماس آنان به دشمن. آنگاه غارتگران باد به 
غبغب افکنده و بي آنکه کش��ته و مجروحي بر 
جاي گذارند، باز گشته اند. فریاد از این سستي 

براستي مردن به از این ماندن.«15
دوم رض   خلیف��ۀ  خط��اب،  عمرب��ن   .4
بناداش��ت زمین های فتح شدة آباد را که به آن 
»مفتوحهالعنوه« می گوین��د و از آِن مجاهدان 
اس��ت، بین آنان تقس��یم کند. این تقسیم، بر 
اساس تقسیم کش��اورزان زمین بود، که به هر 

مجاهد سه نفر همراه با زمین می رسید.
علی ع  پیشنهاد کرد، کشاورزان و زمین هایی 
که در اختیارشان قرار دارد، تقسیم نکند، بلکه 
زمین ها در دس��ت کش��اورزان باقی بماند و از 
کش��اورزانی که زمین در اختیارش��ان گذارده 

می شود، خراج و مالیات گرفته شود.16 

نتیجه گیری
ب��ا توجه ب��ه مس��لّمات اعتق��ادات دینی 
و مذهبی اهل س��نت و ش��یعیان و با توجه به 
آیات و روایاتی که از نظر گذش��ت، انسان حق 
زندگی دارد و نفس��ش محترم است. بنابراین، 
انتحارک��ردن و کش��تار  مردم بی گن��اه  با هر 
وس��یله ای، خالف عقل، وجدان و مبانی دینی 
مسلمانان است. زمانی  که رسول خدا و علی بن 
ابی طال��ب از حق غیر مس��لمانانی که در پناه 
حکومت اسالمی هستند، س��خن گفته و امام 
علی با تأثر از ربودن ش��دن خلخال زن یهودی 
سخن گفته و از شنیدن این خبر آرزوی مرگ 
می کند، انس��ان می ماند که مرتکبین کش��تار 
مردم بی گناه در آمارهای یاد شده چه جوابی 
دربرابر خداوند دارند. انصافاً کشتار  وقتل عام 
ادامه در صفحه 26
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ج: بزه دی�ده شناس�ی حمایتی خاص؛ 
زنان

در این قس��مت به ذکر اسناد مصوب قبل 
و بع��د از جنگ جهانی اول در خصوص حقوق 
زنان در بس��ترهای خان��واده، اجتماع و دولت، 
با دس��ته بندی آن در قالب ه��ای چندگانه در 

مجامع بین المللی می پردازیم.

1. اس�ناد بین المللی من�ع و مبارزه با 
قاچاق زنان و دختران

با توجه به گس��تردگی ح��وزة چالش ها و 
معضل های حقوق��ِی جهانی، اس��نادی که در 
عرصه تقنیِن بین المللی به نش��ر می رسند نیز 
از گستره ای وسیع برخوردارند. در این قسمت 
سعی بر آن است تا به چند سند که درباره منع 

و مبارزه با قاچاق زنان است اشاره گردد.
1.1. کنوانس�یون چندگانۀ منع و الغای 

خرید و فروش زنان
با توجه به ضعف جس��مانی و آس��یب پذیر 
بودن زنان در قبال تجاوز و قاچاق و فحش��ای 
اجباری و به طور کلی، بروز خشونت و ارتکاب 
جرای��م علیه ش��رف و حیثیت آن ه��ا؛ مجامع 
بین الملل��ی مبادرت به تصویب اس��ناد جهانی 
جهت مقابل��ه با این جرای��م کرده اند. از قبیل 
»کنوانس��یون ترتیبات بین المللی برای تأمین 
حمایت مؤثر علیه رفت��ار جنایت آمیز در مورد 
خرید و ف��روش زنان سفیدپوس��ت )1904(، 
کنوانس��یون راجع ب��ه جلوگی��ری از خرید و 
فروش زنان سفیدپوست )1910(، کنوانسیون 
راجع به الغ��ای خرید و فروش زنان و کودکان 
)1921(، و کنوانس��یون راجع به جلوگیری از 
خری��د و فروش و اغوای زنان کبیره )1933(«. 
این اسناد، هر چند با جرم انگاری اعمال ارتکابی 

از ظهور بزه دیده شناسی
تا حمایت از زنان 
آسیب دیده 
در اسناد بین المللی و حقوق بشری

قسمت دوم و پایانی
روح اهلل حقجو

خاص خشونت زای وارد بر جسم و حیثیت زنان، 
مبادرت به حمایت از زن��ان بزه دیده کرده، اما 
عوامل چندی مانع از تأثیرپذیر و کارآمد بودن 
این اس��ناد شده اس��ت. از این جمله عدم ارایه 
تعری��ف اجتماع��ی و فراگیر از ای��ن جرایم و 
مؤلفه های آن، عدم کیفرگذاری مناسب جهت 
مجازات مرتکبان آن، عدم الزامی بودن مجازات 
قاچاقچیان و مختص کردن قاچاق زنان، صرف 
در پدیدة روس��پی گری و بهره کش��ی جنسی 
از زن��ان، مبهم بودن برخ��ورد با مرتکبین این 
جرایم و واگذارش��دن کیفیت و نحوه مجازات 
به صالحدیِد دولت ها ک��ه در این فرایند، بروز 
تحوالت مختلف جهانی، و تأثیرگذاری حقوق 
جزای بین المللی در روند برخورد با قاچاق که 
ب��ا پیچیدگی و تنوع این ج��رم به مقاصد غیر 
از بهره کش��ی مانند بی��گاری، کار اجباری، کار 
دش��وار و نی��ز ازدواج اجباری مواج��ه گردید، 
موجبات ناکارآمدی و منس��وخ ش��دن اس��ناد 

بین المللی مذکور، فراهم شد.)20(

1.2. ق�رارداد بین الملل�ی راج�ع ب�ه 
پیشگیری از معاملۀ نسوان کبیره

در جه��ت مقابل��ۀ کاربردی و ج��دی تر با 
قاچاق زنان و کودکان، و با درنظرداشت گزارش 
کمیته معامله نسوان و اطفال در شورای جامعه 
ملل، نی��ز در جریان تکمیل مقاول��ه نامه 18 
م��ی 1904 و قرارداده��ای 4 می 1910 و 30 
س��پتامبر 1921 راجع به جلوگیری از قاچاق 
زنان و ک��ودکان؛ دولت های متعاه��د، قرارداد 
مزبور را در تاریخ 11 اکتوبر 1933 در 10 ماده 

تصویب کردند.
از نقاط ضعف این سند، مضمون برداشتی 
از ماده 10 آن است )21( که به وضوح، چنین 
تفسیری را ارائه می دهد که یک دولت متعاهد، 
هی��چ تعهدی ن��دارد ک��ه از روی��داِد قاچاق و 
معامله زنان در مس��تعمرات و یا سرزمین های 
تحت الحمایه خود ب��ه گونه ای جلوگیری کند 
و تکی��ۀ مطلب مطرح در این س��ند و یا دیگر 
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اس��ناد بین الملل��ی، تنها بر ضمان��ت اجراهای 
حقوق داخلی، بدون گنجاندن حداقل مجازات 
بین المللی ب��رای مرتکبین جرای��م علیه زنان 
است. هرچند به تعبیِر انتونیو کاِسسه »حقوق 
بین الملل همین که بتواند مانع پنهان ش��دن 
کش��ورها در پشت نظام های حقوقی داخلی به 
منظور عدم اجرای قواعد بین المللی شود، خود، 
موفقیت بس��یار بزرگی اس��ت.« اگرچه حقوق 
بین الملل به همین مقدار قانع است و کشورها 
را کام��اًل آزاد می گذارد ک��ه در اجرای وظایف 
بین المللی ش��ان، به ه��ر کیفیت��ی که صالح 

می دانند رفتار کنند.)22(
عدم الزام آور بودن مفاد این سند و نبود یک 
نهاد ناظر بر عملکردهای دولت ها، و هم چنین 
ش��روع جنگ جهانی اول )ش��ش سال پس از 
تصویب آن( و برهم خوردن نظم جهانی و قطع 
ارتباطات دولت ها، موجبات عدم کارآمدی این 

سند در سطح بین الملل فراهم گردید.)23(

1.3. اعالمی�ه ممنوعیت قاچاق زنان و 
دختران )2000(

در این قطعنامه که حاوی یک مقدمه و 20 
بند می باشد با اشاره به اصول مندرج در اسناد 
بین المللی حقوق بشر و با در نظر گرفتن همه 
قطعنامه های پیشین مجمع عمومی، کمیسیون 
مقام زن، کمیس��یون حقوق بش��ر، کمیسیون 
ممانع��ت از ج��رم و عدالت کیف��ری و برخی 
دیگر کمیسیون ها، از گنجانیدن جرایم مربوط 
به جنس��یت در اساس��نامه رم )دیوان کیفری 
بین المللی ICC -1998( استقبال شده است. 
در ای��ن قطعنامه، اش��اره ب��ه کار کمیتۀ ویژه 

کنوانس��یون علیه جرایم سازمان یافته فراملی، 
بخص��وص پروت��کل »پیش��گیری، ممانعت و 
سرکوب قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان«، 
خش��ونت جنس��ی و قاچاق زنان و دختران با 
هدف بهره برداری اقتصادی و جنسی از طریق 
روس��پی گری و سایر اش��کال استثمار جنسی 
و اش��کال معاصِر بردگ��ی، از نقض های فاحِش 

حقوق بشر قلمداد شده است.)24(
محورهای این قطعنامه در چند مورد قابل 

ذکر است؛
1. فعالیت های انجام شده توسط سازمان های 
بین الدولی و غیردولتی برای جمع آوری اطالعات 

و باال رفتن و پیچیده شدن مسأله قاچاق.
2. ایجاد پناهگاه برای زنان و کودکان قربانی 

و استرداد داوطلبانۀ آن ها به کشورشان.
3. تالش ه��ای جهان��ی، از جمله همکاری 
بین الملل��ی و برنامه های مس��اعدت فنی برای 
ریشه کنی قاچاق انسان و التزام سیاسی بیشتر 
از طریق همکارِی فعاالنه همه کشورهای مبدأ، 

عبور و مقصد.
4. نگرانی از کاربرد مهار نشدة تکنالوژی های 
اطالعات��ی جدید از جمله اینترن��ت و ماهواره 
برای اهداف روسپی گری و هرزه انگاری کودکان 
و سایر اش��کال بهره برداری جنسی از کودکان 
و قاچاق زنان به عنوان توریس��م جنس��ی و از 
رشد و فعالیت های س��ازمان مربوط به جرایم 
فراملی و سایر سازمان هایی که از قاچاق زنان و 

کودکان منتفع می شوند.
ب��ا توجه ب��ه اهمیت مقولۀ قاچ��اق زنان و 
دختران، پیشنهادها و راهکارهای این قطعنامه 
را به طور مفص��ل تر ذکر می کنیم. این موارد، 
ش��امل می ش��وند بر: توصیه به دولت ها جهت 
اتخ��اذ اقدامات الزم، از جمل��ه تقویت قوانین 
موجود و مدنظر قرار دادن عوامل ریشه ای این 
اعم��ال، و نیز اتخاذ یک راهبرد فراگیر و جامع 
ضد قاچاق ک��ه دربرگیرندة اقدام��ات قانونی، 
پیش��گیرانه، تبادل اطالعات، کمک و حمایت 
و انس��جام مج��دد قربانی��ان و تعقیب کیفری 
مرتکبان، از جمله واس��طه ها باش��د، توصیه به 
انعقاد معاهدات دو جانبه، زیر عنوان منطقه ای 
و بین المللی توسط کشورهای عضو، توصیه به 
دولت ها جهت جنبۀ کیفری بخشیدن به قاچاق 
زنان و کودکان و ایجاد یا تحکیم یک سازوکار 
همکار ملی، برنامه ه��ای جامع جهت بهبود و 
توانبخش��ی و ادغام مج��دد قربانیان قاچاق در 
جامع��ه با همکاری س��ازمان های بین الدولی و 
غیردولتی، اتخ��اذ تدابی��ِر نظارتی-حمایتی و 
اطمینان از برخورداری قربانیان از حمایت های 
الزم، پیشگیری از پیگرد قانونی قربانیان قاچاق 
به خاط��ر ورود ی��ا اقامت غیرمجاز، تش��ویق 
فراهم کنن��دگان خدمات اینترنت��ی به منظور 
اتخاذ یا تقویت اقدام��ات نظارتی جهت ارتقاء 

مس��ئولیت اس��تفاده از اینترن��ت، گس��ترش 
روش ه��ای جم��ع آوری اطالعات نظ��ام یافتۀ 
روزآم��د، تقویت برنامه های ملی از طریق ادامه 
همکاری های دوجانبه و منطقه ای و بین المللی 
با در نظر داشتن رهیافت های مبتکرانه، مدنظر 
ق��راردادن کتاب های راهنمای آموزش��ی برای 
مجریان قانون و پرسنل پزشکی و کادر قضایی، 
گنجانیدن اطالعات و آمار در مورد قاچاق زنان 
و دختران به عنوان بخشی از گزارش های ملی 
کشورهای عضو کنوانس��یوِن رفع کلیه اشکال 
تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق طفل و 

میثاقین بین المللِی حقوق بشر.)25(

1.4. تدابی�ر پیش�گیرانه از خری�د و 
فروش و قاچاق زنان )1994(

این قطعنام��ه تحت عن��وان »ملزم کردن 
دولت ها برای اتخاذ تدابیری در جهت ممانعت 
از خرید و ف��روش زنان و دختربچه ها« در 33 
دسامبر 1994 از س��وی مجمع عمومی صادر 
شده است. در راستای حصول به هدف خاتمۀ 
تمام اش��کال خشونت جنسی و خرید و فروش 
زنان و دختران که ناقض حقوق بش��ری آن ها 
می باشد، در قطعنامه مذکور، پس از محکومیت 
تمامی اشکال فعالیت های غیرقانونی مربوط به 
خرید و ف��روش زنان، دولت ها، س��ازمان های 
مرب��وط و نهادهای تخصصی نظام ملل متحد، 
سازمان های بین الدولی و غیردولتی، تشویق به 
اطالع رس��انی راجع به تمام جنبه های مربوط 
به داد و س��تد زنان و دختران گردیده اند. پس 
از این، از دولت ها درخواس��ت ش��ده است که 
»اقدامات و تدابیری مقتض��ی برای برخورد با 
مشکل داد و ستد زنان، دختربچه ها و اطمینان 
دادن ب��ه قربانیان این اعم��ال در جهت فراهم 
آوردن کمک ه��ای ضروری، حمای��ت، تدابیر 
قانونی و اعاده حیثیت، اقدام نمایند. هم چنین 
از دولت ها خواس��ته ش��ده اس��ت تا اقدامات 
مناس��بی در جهت ممانعت از سوءاس��تفاده و 
بهره کشی از طریق فعالیت های اقتصادی خرید 
و فروش کنندگان، از قبیل گردشگری و صدور 

کارگر، پیش گیرند«.)26(

2. اس�ناد بین الملل�ی رف�ع اش�کاِل 
خشونت علیه زنان

زنان به عنوان بخشی از اجتماع که از توانایی 
جسمِی کمتری نسبت به مردان برخورداراند و 
هم چنین به دلی��ل ویژگِی فیزیکی خاصی که 
در مقایس��ه با مردان دارند، همواره در معرض 
خش��ونت های متعدند. در این گفتار به بررسی 
اس��ناد متعدد در عرص��ه بین الملل که به رفع 
اش��کال خش��ونت علیه زنان پرداخته اند توجه 
صورت گرفته و هر یک از این اس��ناد، تشریح 

می شوند؛

با توجه به ضعف جسمانی و 
آسیب پذیر بودن زنان در قبال 

تجاوز و قاچاق و فحشای 
اجباری و به طور کلی، بروز 

خشونت و ارتکاب جرایم علیه 
شرف و حیثیت آن ها؛ مجامع 

بین المللی مبادرت به تصویب 
اسناد جهانی

 جهت مقابله با این جرایم 
کرده اند. از قبیل »کنوانسیون 
ترتیبات بین المللی برای 
تأمین حمایت مؤثر علیه رفتار 
جنایت آمیز در مورد خرید 
و فروش زنان سفیدپوست 
)1904(، کنوانسیون راجع به 
جلوگیری از خرید و فروش 
زنان سفیدپوست )1910( و....
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2.1. اعالمیه رفع اش�کال خش�ونت بر 
زنان )1993(

این اعالمیه، نخستین سند حقوق بین الملل 
بشر دوستانه است که به طور انحصاری، مسأله 
خشونت علیه زنان را بررسی می کند. این سند 
به صورت اجماعی )ب��دون رأی گیری( در 20 
دس��امبر 1993 در قطعنامه 48/104 مجمع 
عمومی تصویب شد و حاوی یک مقدمه و شش 
ماده اس��ت. ماده اول ای��ن قطعنامه، اصطالح 
خشونت را تعریف کرده در ماده دوم، بسترهای 
خش��ونت علیه زنان در محیط خانواده، جامعه 
و دولت و اقس��ام آن که توسط دولت ها و یا به 
واس��طه اهمال دولت در قلمرو داخلی )زندان 
و بازداش��تگاه ها( و خ��واه در قلم��رو خارجی 
)درگیری های مس��لحانه و اش��غال س��رزمین 
خارجی( ایجاد می ش��ود را نام برده اس��ت. در 
ماده س��وم به حقوق و آزادی های اساسی زنان 
اشاره شده و در ماده چهارم، مسئولیت دولت ها 
را در رابطه با محو و زدودن اقس��ام خش��ونت 
علیه زن��ان یادآور ش��ده و در م��اده پنجم به 
مس��ئولیت جامعه بین المللی اشاره شده است. 
در آخرین م��اده، عدم تأثیر مقررات اعالمیه را 
ب��ر قوانین مؤثر تِر کش��ورها در این موضوعات 

خواستار است.)27(

 46 و   45 ش�ماره  قطعنام�ه   .2.2
کمیسیون حقوق بشر

در ای��ن دو قطعنامه ب��ه تصمیم مبتنی بر 
انتص��اب گزارش��گر ویژة خش��ونت علیه زنان 
پرداخت��ه ش��ده که ط��رح آن، پیش��تر مورد 
اس��تقبال دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر 
1993 وی��ن واقع گردی��ده ب��ود. در تاریخ 4 
م��ارچ 1994، قطعنام��ه »یکپارچگی و اتحاد 
حقوق زن در داخل سازوکارهای حقوق بشری 
سازمان ملل و رفع خش��ونت نسبت به زنان« 
در جلس��ه 45 مجمع عمومی صادر شد که در 
ضمن آن، گزارشگر ویژة کمیسیون حقوق بشر 
برای دوره ای 3 س��اله با هدف بررس��ی علل و 
پیامدهای خشونت علیه زنان که هر ساله ملزم 
به ارایۀ گزارش به کمیسیون حقوق بشر است 

انتخاب شد.)28(

2.3. قطعنام�ه مقابل�ه با س�نت های 
زن ستیزانه )1998(

مجم��ع عمومی ب��ا دعوت کلی��ۀ اعضا، به 
اجرای تعهدات برای  مقابله با سنت ها و عادات 
ناپسنِد صدمه زننده به سالمت جسمی و روحی 
زنان، از آن ها درخواس��ِت گزارش اقدامات شان 
را در این باب کرد و با تأکید بر تعهد س��ازمان 
ملل و اسناد حقوق بشری در این رابطه، اعمال 
مذکور را ش��کل جّدِی خش��ونت علیه حقوق 

انسانی زنان برشمرد.)29(

2.4. اعالمیه مقابله با جرایم با توجیه 
حیثیتی )2000(

این قطعنامه که دارای یک مقدمه و 7 بند 
اس��ت ضمن تأکید بر تعه��د دولت ها در مورد 
ارتقاء و حمایت از حقوق بشری افراد، دولت ها 
را مل��زم به پیش��گیری، رس��یدگی و مجازات 
مرتکبیِن این قبیل جرایم و حمایت از قربانیان 
این اعمال دانسته است. اعالمیۀ مذکور، الزمۀ 
انجام این امر مهم را داده های کافی و هم چنین 
با درک مناس��ب از ریش��ه ها و عوامل اش��کال 
خشونت علیه زنان )مخصوصاً جرایم ناموسی( 
دانسته و تحلیل و اتخاذ سیاستی آن در پاره ای 

از اوقات را منوط به این مقوله می داند.
این قطعنامه با اشاره به فراگیر بودن جرایم 
ناموس��ی در سطح جهان، اس��تناد مجرمین را 
ب��ه دالیل موجه قانون��ی، نگران کننده می داند 
و ب��ر ت��الش جامعه مدنی، در جه��ت افزایش 
آگاهی افکار عموم��ی از چنین جرایم و اثرات 
و پیامده��ای زیان ب��ار آن تأکی��د می نمای��د. 
اعالمیه در راس��تای پیش��گیری و رفع جرایم 
ناموسی؛ »استفاده از اقدامات قانونی، آموزشی 
و اجتماع��ی، جلب مش��ارکت رهبران مذهبی 
و سنتی، اساتید و رس��انه ها، افزایش آگاهی و 
درک از عوامل و نتایج ارتکاب چنین جرایمی 
در بین کس��انی که مس��ئول اج��رای قانون و 
سیاست هستند، تسهیل ارائه خدمات حمایتی 
که پاسخ گوی نیازهای بالفعل و بالقوة قربانیان 
باش��د، ایجاد و تقویت یا تس��هیِل سازوکاری 
نهادین که قربانیان و س��ایرین بتوانند در یک 
محی��ط امن و قابل اعتم��اد، چنین جرم هایی 
را گ��زارش دهند، دع��وت از جامعه بین المللی 
برای حمایت از تالش های دولت ها_بر حس��ِب 
تقاضای شان- به منظور تقویت ظرفیت نهادِی 
ممانعت از ارتکاب جرایم ناموس��ی علیه زنان و 
مورد خطاب قرار دادن علل ریشه ای آن اعمال، 

ضروری می دانند«.)30(

2.5. قطعنام�ه رفع هر گونه خش�ونت 
علیه زنان )2000(

ای��ن قطعنامه نیز ک��ه دارای یک مقدمه و 
11 بند می باش��د ب��ا یادآوری س��ایر اقدامات 
ص��ورت گرفتۀ پیش��ین، در ای��ن زمینه و نیز 
ته��دات دولت ها در جهت پیش��برد و حمایت 
حقوق بش��ر از آزادی های اساسی، بر لزوم رفع 
خش��ونت علیه زنان به ذکر مهم ترین مصادیق 
خشونت علیه زنان می پردازد که شامل »اشکال 
استثمار جنسی تجاری، و هم چنین بهره برداری 
اقتص��ادی که ش��امل قاچاق زن��ان و کودکان 
می شود، کشتن اطفال دختر، ارتکاب قتل های 
ناموس��ی، ارتکاب جرایم تحت عنوان عش��ق و 

عالقۀ افراطی، جرایم ن��ژادی، اختطاف اطفال 
و فروش آنان، مرگ ها و خش��ونت های مرتبط 
با رس��وم مالی در ازدواج، اسیدپاشی، رویه های 
سنتی زیان بار از قبیل ختنۀ زنان، و ازدواج های 

زودهنگام و اجباری تأکید شده است.«
در این قطعنامه نیز همانند سایر اسناد رفع 
خشونت علیه زنان، بر اهمیت توانمند ساختن 
زنان به عنوان ابزاری جهت رفع همۀ اش��کال 
خش��ونت علیه آنان تأکید شده و ارتکاب انواع 
خش��ونت علیه زنان را مانع، پیشرفت و توانایی 
این قش��ر، و باع��ث آس��یب پذیری و تضعیف 
بهره مندی زنان از حقوق و آزادی های اساسی 
آن ها محس��وب کرده اس��ت. هم چنین در این 

سند، بر موارد زیر نیز تأکید گردیده است:
و  آگاهی دهن��ده  اقدام��ات  افزای��ش   )1
پیشگیرانه، جهت رفع خشونت علیه زنان –چه 
در زندگی ش��خصی و چه اجتماعی- توس��ط 
دولت ها با همکاری اساتید، نخبگان و رهبران 

اجتماعی و رسانه ها.
2( تش��ویق دولت ه��ا به ادام��ه حمایت از 
فعالیت سازمان های غیردولتی، تشویق دولت ها 
ب��ه گنجانی��دن داده های مربوط به جنس��یت 
و اطالعات��ی از اقدامات انجام ش��ده و در حال 
انجام؛ جهت رفع هرگونه خش��ونت علیه زنان 
در گزارش های ارائه شده به کمیته رفع تبعیض 

علیه زنان.
3( توصیه به همکاری ارکان مربوط در نظام 

ملل متحد در چارچوب وظایف شان با کشور.
4( قدردان��ی از فعالیت های س��ازمان های 
غیردولتی در جهت افزایش آگاهی از هزینه های 
اقتصادی، اجتماعی و روانشناختِی همه اشکال 

اسناد بین المللی، تنها بر 
ضمانت اجراهای حقوق داخلی، 

بدون گنجاندن حداقل مجازات 
بین المللی برای مرتکبین جرایم 

علیه زنان است. هرچند به 
تعبیرِ انتونیو کاِسسه »حقوق 

بین الملل همین که بتواند
مانع پنهان شدن کشورها در 
پشت نظام های حقوقی داخلی 
به منظور عدم اجرای قواعد 
بین المللی شود، خود، موفقیت 
بسیار بزرگی است.« اگرچه 
حقوق بین الملل به همین مقدار 
قانع است و کشورها را کاماًل 
آزاد می گذارد که در اجرای 
وظایف بین المللی شان، به 
هر کیفیتی که صالح می دانند 
رفتار کنند.
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خشونت.)32(

2.6. اعالمیه مطالعه عمیق همه اشکال 
خشونت علیه زنان )2000(

در این قطعنامه از مجمع عمومی خواسته 
شده تا یک مطالعۀ موشکافانه در ارتباط به همه 
اشکال و جلوه های خشونت علیه زنان، به ویژه 
در 5 زمینه: »آمار، عوام��ل، نتایج، هزینه های 
خش��ونت علیه زنان و بهترین رویه های مبارزه 
ب��ا این پدی��ده« را به عم��ل آورد و هم چنین 
درخواست ش��ده اس��ت تا اطالعات مورد نیاز 
از جمل��ه راهبرده��ا، سیاس��ت ها و برنامه ها و 
بهترین های دول عضو و سازمان های غیردولتی 

در این مطالعه تهیه شود.
در ادام��ۀ اس��ناد بین المللی، تع��دادی از 
ارگان های تخصصی س��ازمان  توصیه نامه های 
مل��ل را ذکر می کنیم که به علت ذکر مضمون 
ای��ن توصیه ها در قطعنامه های پیش��ین، فقط 
به محتوای اس��نادی اشاره می شود که گویای 
مطالب جدی��دی در این عرصه باش��د. درباره 
مابق��ِی توصیه نامه ها، به ذکر ش��ماره و س��ال 

صدور آن ها اکتفا می گردد.)33(

2.7. کنوانس�یون رضای�ت در ازدواج، 
حداق�ل س�ن ب�رای ازدواج و ثب�ت آن 

)1962(
در پی ارایۀ طرحی از جانب کمیسیون مقام 
زن، با محتوایی با آزادی کامل و داشتن رضایت 
برای ازدواج، تعیین حداقل سن ازدواج و ضرورت 
ثبت آن به شورای اقتصادی-اجتماعی، در نهایت 
منجر به تصویب »کنوانسیون رضایت در ازدواج، 

حداقل س��ن برای ازدواج و ثبت آن« در س��ال 
1962 در مجمع عمومی سازمان ملل گردید.

مف��اد و محت��وای ای��ن کنوانس��یون در 
کشورهایی با بافت س��نتی شدید که با اعمال 
رفتارهای خش��ونت زا، اقدام به اعمال سنت ها 
و مراس��م اجباری در خص��وص ازدواج زنان و 
دختران می نمایند، می تواند الگوی مناس��بی 
جهت دس��تیابی به سیاست جنایی مناسب در 

این زمینه گردد.)34(

2.8. توصیه نامۀ بررسی مسأله خشونت 
علیه زنان )1992(

این توصیه نامه، ضمن تعریف خشونت علیه 
زنان، مصادیق خش��ونت و ریش��ه یابی اعمال 
خش��ونت آمیز و مواردی از این دست، در پایان 
به اقدامات ضروری برای غلبه بر خشونت علیه 

زنان اشاره می کند:
یک�م- تم��ام اقدام��ات قانونی و یا س��ایر 
اقدامات��ی را که باید برای حمایت مؤثر از زنان 
در قبال خش��ونت بر اساس جنسیت، در میان 
سایر موارد دیگر، توسط دولت ها اتخاذ شوند به 

قرار ذیل می باشند:
1( تدابی��ر قانون��ی مؤثر، ش��امل ضمانت 
اجراه��ای جزای��ی، غرامات مدن��ی و مقررات 
جبران خسارت برای حمایت از زنان، در مقابل 
انواع خشونت و سوءاس��تفاده در خانواده، آزار 

جنسی و دیگر خشونت ها.
2( تدابیر بازدارنده، شامل ارایه برنامه های 
اطالع��ات عمومی و آموزش��ی در جهت تغییر 
و تح��ول در گرایش های مرتب��ط با نقش ها و 

وضعیت و موقعیت های مردان و زنان.
3( تدابی��ر حمایت��ی یا حفاظتی، ش��امل 
پناهگاه ه��ا، مش��اوره، اعاده حیثی��ت )فعالیت 
توانبخش��ی(، خدمات حمایتی برای زنانی که 
قربانی خش��ونت ش��ده اند یا در مقابل خطر و 

تهدید خشونت قرار دارند.
دوم- دولت ها در گ��زارش خود باید تمام 
اشکال خش��ونت علیه زنان را منعکس کرده و 
به آمار قابل دس��ترس دربارة هرکدام از اشکال 
خش��ونت بپردازند و نیز درب��ارة اثرات چنین 
خش��ونت هایی بر زن��ان و قربانیان آن، اش��اره 

کنند.
سوم- گزارش دولت ها باید شامل اطالعاتی 
درب��ارة اقدامات قانونی، بازدارنده و حمایتی در 
جهت غلبه بر خش��ونت علیه زنان و اثرات این 

اقدامات باشد.)36(

2.9. توصیه نامه مقابله با اعمال سنتی 
مضّر به زنان و دختران

ای��ن توصیه نامه، ضمن ذک��ر مصادیقی از 
این اعمال که از عوامل فرهنگی-س��نتی ناشی 
می ش��ود از جمله محدودیت های غذایی برای 

زنان آبس��تن، ارجحیت فرزند پسر بر دختر و 
ختن��ۀ دخت��ران، اقدامات مقتض��ی به منظور 
حذف این اعمال را بدین صورت بیان می کند:

1( حمایت از س��ازمان های زنان در سطوح 
ملی و محلی که جهت رفع این سنت ها و دیگر 

اعمال مضّر، فعالیت می کنند.
2( تشویق سیاست مداران، اساتید، رهبران 
مذهبی در همه س��طوح، جهت همکاری برای 

ریشه کنی این رسوم.
3( برنامه ریزی آموزشی-تربیتی مناسب بر 
اساس یافته های پژوهش��ی در مورد مشکالت 

ناشی از این امر.
4( ق��رار دادن راهبرده��ای مناس��ب در 
سیاس��ت های بهداش��ت ملی جه��ت از میان 

برداشتن آن اعمال.
5(  ارایۀ اطالعات در مورد اقدامات انجام شده 

برای حذف آن رسوم.
6( گزارش انتشار اطالعات در مورد عوارض 
جرایم مورد نظر توس��ط دانشگاه ها، رسانه های 
گروه��ی و س��ازمان های مل��ی زن��ان و دیگر 

سازمان ها.)37(
3. س��ایر اس��ناد حمایتِی مرتب��ط با زنان 

بزه دیده
اس��ناد بشردوس��تانه ای نیز یافت می شود 
که به نحوی در حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر 
هم چون زنان- نگاش��ته ش��ده اس��ت، اما این 
اسناد، مختص به زنان نیستند. در واقع موضوع 
اصلی این اس��ناد، اقشار آس��یب پذیر از جمله 
کودکان، س��المندان و امثال این افراد هستند. 
در این میان می توان به اعالمیۀ حمایت از زنان 
و ک��ودکان در مواقع اضطراری و درگیری های 
مس��لحانه )1974( اش��اره کرد ک��ه مرتبط با 
زنان بزه دیده اس��ت. حمایت از زنان و کودکان 
در موقعیت ه��ای اضط��راری و درگیری ه��ای 
مس��لحانه، محکومی��ت بمب��اران و حمل��ه به 
جمعی��ت غیرنظام��ی، ت��الش دولت ها جهت 
نجات زنان و کودکان آسیب دیده از ویرانی های 
جنگ، مصئونیت زنان و ک��ودکان از اقداماتی 
چون شکنجه، اعمال مقررات کیفری، رفتارهای 
تحقیرآمیز و خش��ونت زا، گنجانیدن رفتارهای 
زن��دان، ش��کنجه،  س��رکوب گرانه ای چ��ون: 
تیراندازی، توقیف دس��ته جمعی، مجازات های 
گروهی، تخریب خانه های مس��کونی و اخراج 
اجباری توس��ط متخاصمان؛ در عنوان »اعمال 
جنایت کارانه«، داشتن حق تعیین سرنوشت و 
کسب اس��تقالل و برخورداری پناهندگان زن 
و ک��ودک از حقوق حداقلی در س��رزمین های 
اش��غالی، از مواردی است که در این اعالمیۀ 6 
ماده ای و مصوب 1974 مجمع عمومی سازمان 

ملل می باشد.

ادامه در صفحه 58

اسناد بشردوستانه ای نیز 
یافت می شود که به نحوی در 

حمایت از اقشار آسیب پذیر 
هم چون زنان- نگاشته شده 

است، اما این اسناد، مختص به 
زنان نیستند. در واقع موضوع 

اصلی این اسناد، اقشار
آسیب پذیر از جمله کودکان، 
سالمندان و امثال این افراد 
هستند. در این میان می توان 
به اعالمیۀ حمایت از زنان و 
کودکان در مواقع اضطراری و 
درگیری های مسلحانه )1974( 
اشاره کرد که مرتبط با زنان 
بزه دیده است.
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د( تبعیض جنیست
ماده 2 اعالمیه جهانی، اعتبار  حقوق بشر را 
»بدون هرنوع تمایز« مطرح می سازد. در ادامه 
این ماده از تعدادی برچسب هایی که برای ایجاد 
مرزهای خودس��رانه میان مردم به کار می رود، 
ذک��ر خاص��ی به میان م��ی آورد. یک��ی از این 
برچسب ها جنسیت اس��ت و برای خاص بودن 
این مسأله دلیل کافی وجود دارد، زیرا تبعیض 
جنسی هنوز به عنوان یکی از رایج ترین منابع 

بی عدالتی اجتماعی باقی مانده است.
نژادگرای��ی  مانن��د  جنس��یت گرایی، 
)نژادپرستی( ممکن است شامل هرجنبه ای از 
فرهنگ و جامعه باش��د. این مسأله در نگرش 
و برخورده��ای اف��راد منعک��س می ش��ود و با 
آن که اکثراً ناخودآگاه اند، تبعیض را گس��ترش 
می دهد. تحریم یک جنس )مؤنث یا مذکر( از 
بهره مندی کامل از حقوق بش��ر به طور ضمنی 
مبین این نکته اس��ت که جنس مزبور به طور 

کامل انسان نیست.

1- جنسیت فیزیکی یا هویت جنسی
تفاوت میان جنس )عوامل تعیین ش��ده به 
واسطه مسائل بیولوژیکی( و جنسیت )عواملی 
ک��ه به ص��ورت فرهنگ��ی تعیین ش��ده اند( را 
توضی��ح دهید. دانش آم��وزان را ب��ه دو گروه 
تقس��یم ک��رده و از هرک��دام از ای��ن دو گروه 

بخواهید ک��ه فهرس��تی از تفاوت های موجود 
میان پس��رها و دخترها/مردها و زن ها را تهیه 
کنند، ب��ه صورتی که برخ��ی از این تفاوت ها 
براساس جنس باش��د )مثاًل مردان بالغ، ریش 
دارند، زن ها بیشتر عمر می کنند( و برخی دیگر 
از ویژگی براساس جنسیت )مردها در ریاضیات 
بهترند، زن ها کم رو/ترس��ویند( هرگروه به نوبه 
خود یکی از مشخصات نوشته شده توسط گروه 
را می خواند و هیأت داورن باید تعیین کنند که 
آیا این تفاوت برپایه جنسیت فیزیکی قرار دارد 
یا جنس��یت فرهنگی. البته، اختالف نظرهایی 
ب��ه وج��ود خواهد آمد )ب��ه عنوان مث��ال؛ آیا 
مردها طبیعتاً پرخاشگرتر یا جسورتراند؟(. اما 
بحثی که به وجود خواهد آمد به دانش آموزان 
کمک می کند تا به کلیش��ه های جنیست خود 
پی ببرند. دانش آموزان صنف، کتاب های درسی، 
رسانه ها و کل جامعه خود را بررسی کرده و به 
دنبال نمونه هایی از کلیشه شدن یا کلیشه کردن 

جنسیتی باشند.
)ماده 2 اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و ماده 

2 پیمان نامه حقوق کودک(

2- هرکی چه کسی است؟
از دانش آموزان بخواهید که درباره کتاب ها 
و دیگ��ر مطالبی ک��ه ب��ا آن در مکتب مواجه 

می شوند نظر دهند:
* آیا تع��داد کتاب های مربوط به مردان با 

تعداد کتاب های مربوط به زنان برابر است؟
* آیا ش��خصیت های مؤنث نشان داده شده 
در کتاب ه��ا تصمیم گیرانی ش��جاع، توانان از 
نظ��ر فیزیکی، ماجراجو، خ��الق و عالقمند به 

گسترش وسیعی از مشاغل می باشند؟
* آیا ش��خصیتی های مذکر نشان داده شده 
یک انسان واقعی؛ انسانی که به دیگران اهمیت 
بدهند، هستند. انسان هایی که می توانند مفید و 
کمک حال باشند، می توانند احساسات خود را 
بیان کنند و عاری از ترس از این مطالب باشند 

که دیگران آن ها را »مردانه« تصور نکنند؟
* آی��ا مردان و زنان ب��ه یکدیگر به عنوان 

انسان های برابر احترام می گذارند؟
* آیا مردان نقشی فعال در وظایف مربوط 

به والدین و خانه داری ایفا می کنند؟
* آیا زنان نقش��ی فعال در خ��ارج از خانه 
ب��ه عهده می گیرند و اگر این چنین اس��ت آیا 
این نقش را در زمینه مشاغلی غیر از آن ها که 
به صورت س��نتی زنانه به حساب می آید )مثاًل 
تدریس، پرستاری، منشی گری( یا مشاغلی که 
پول��ی برای آن ها پرداخت نمی ش��ود یا حقوق 

کمی دارد، ایفا می کنند؟

آموزش حقوق بشر برای 
شاگردان مکاتب)8(

تدوین: 
دفتر کمیشنری عالی

حقوق بشر سازمان ملل
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)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، م��اده 2 و 
پیمان نامه حقوق کودک، مواد 2 و 29(

از  ب�ا اس�تفاده  تغیی�ر داس�تان   -3
جنسیت های مخالف

داس��تان معروف��ی را انتخ��اب کنید )مثاًل 
از یک کتاب داس��تان، یک فیلم، یک س��ریال 
تلویزیون��ی یا یک داس��تان محل��ی( و آن را با 
عوض کردن جنسیت شخصیت ها دوباره بازگو 
کنید. سپس در مورد تأثیرات این گونه تغییر در 

جنسیت شخصیت های داستانی بحث کنید.
)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، م��اده 2 و 

پیمان نامه حقوق کودک مواد 2 و 29(

4- آنچ�ه من دوس�ت دارم/آنچه من 
انجام می دهم1

از دانش آم��وزان بخواهید ک��ه جواب های 
پرسش های زیر را در مورد خودشن بنویسند:

1- سه تا از چیزهایی که از هم جنس های 
م��ن توقع می رود که آن ها را انجام دهند و من 

از آن ها خوشم می آید.
2- سه تا از چیزهایی که از هم جنس های 
م��ن توقع می رود که آن ها را انجام دهند و من 

از آن ها خوشم نمی آید.
3- س��ه تا از چیزهای��ی که اگر جنس من 
فرق می کرد دوست داشتم آن ها را انجام دهم 

یا به جای آن ها باشم.
از دانش آموزان بخواهید که در فهرست هایی 
که تهیه می کنند با شریکی هم جنس خودشان 
مشارکت کنند. س��پس از هرزوج بخواهید که 
ب��ا زوج��ی از جنس مخالف کار کن��د )و یا در 
صنف هایی که فقط پس��ر ی��ا دختراند، با زوج 

دیگری )همجنس( همکاری کنند.(
در م��ورد نتای��ج بحث کنید. ای��ن جامعه 
چگون��ه با افرادی که خود را با انتظاراتی که از 
ی��ک جنس می رود مطابقت می دهند، برخورد 
می کند؟ آیا انتظار جنسیتی /توقعاتئ جنسیتی 

حقوق انسانی افراد را محدود می کند؟
)اعالمی��ه جهانی حوقق بش��ر، م��اده 2 و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده 2(

5- تصمیم گیری
از دانش آم��وزان بخواهید تا یک س��ری از 
تصمیمات مهمی را که یک خانواده باید بگیرد 
و بر روی همه اعضای خانواده تأثیر می گذارند 
در ذهن بیاورند. در کنار هرتصمیم بنویسید آیا 
این تصمیم عمدتاً توسط مردها گرفته می شود 
یا زن ها یا ترکیبی به وس��یله ه��ردو. در مورد 
تفاوت های موج��ود در تصمیم گیری هایی که 
مرده��ا و زن ها در خان��واده می گیرند صحبت 

کند.
سپس از دانش آموزان بخواهید تا یک سری 

از تصمیم��ات مهم��ی را ک��ه ب��ر روی تمامی 
جمعیت اثر می گذارد و در جامعه آن ها در چند 
سال گذش��ته گرفته شده است فهرست کنند 
)مثاًل افتتاح یک باش��گاه جدی��د یا یک تیم، 
س��اختن یا بستن یک بیمارس��تان، اختصاص 
و تقس��یم زمین، افزایش کرایه ملی بس ها( از 
هرگروه کوچک بخواهید که یکی از تصمیمات 

زیر را تجزیه و تحلیل کند:
* نتایج ضمنی جنس��یتی این تصمیمات 
چیست؟ آیا این نتایج ضمنی هیچ تأثیر ویژه/
خاصی ب��ر روی زنان و دختران دارند؟ به روی 

مردان و پسران چطور؟
* در کنار هرتصمیم، نام گروهی را که این 
تصمیم را گرفته و درصد تقریبی افراد مذکر و 

مؤنث موجود در آن گروه با بنویسید.
* اگ��ر تعداد افراد مذک��ر و مؤنث در گروه 
تصمیم گیرنده برابرند چه تفاوت یا تفاوت هایی 
ممک��ن بود ب��رای تصمیم  گرفته ش��ده اتفاق 

بیفتد؟
)اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد 2 و 21 و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد 2 و 12(

6- صنف  عاری از جنسیت گرایی
اکثر پیشنهادات انجام شده در مورد صنفی 
که عاری از نژادگرایی باشد را می توان به گونه ای 
تنظیم کرد که باعث ایجاد یک صنف عاری از 
جنیس��ت گرایی شود )رجوع شود به بخش دو، 
تبعیض-رنگ یا نژاد( از هرجا که ممکن است 
جهت از بین بردن کلیش��ه ها جنسیتی کمک 
بگیری��د. هرگز اجازه حذف کس��ی را به خاطر 
جنس او ندهید. همیشه این سؤال را بپرسید: 
چه چیزی منصفانه اس��ت؟ دانش آموزان را با 
پیمان نامه امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 

)CEDAW(آشنا کنید.
تحقیقات نش��ان داده اس��ت ک��ه معلمان 
خود می توانند منابع بالقوه ای برای تبعیض در 
مورد دخترها بوده، به پس��رها توجه بیشتری 
کرده و پسرها را دوبرابر دخترها صدا بزنند. در 
بسیاری از صنف  پسرها را به خاطر کنجاوی و 
جسور بودن )شجاعت بیان نظر خود( تحسین 
می کنند در حالی ک��ه دخترها به خاطر تمیز 
و مرت��ب بودن، دقیق بودن، وظیفه شناس��ی و 
توانایی تبعیت از دس��توران تحسین می شوند. 
اکث��ر معلمان در این تحقیقات بی خبر و ناآگاه 
از ای��ن بودند که پس��رها را ترجیح می دهند و 
مدارک به دس��ت آمده توسط تحقیقات آن ها را 

ناامید و نگران کرد.
رسانه ها، به ویژه مطالب تبلیغاتی و آگهی ها، 
مناب��ع خوبی برای تجزیه و تحلیل جنس��یت 
اس��ت. موش��کافی دقیق برنامه های درس��ی و 
کتاب های درسی نیز پیشنهاد می شود. )رجوع 

شود به فعالیت: »هرکی چه کسی است؟«(.

* آیا تاریخ توجه جدی به نقش زنان مانند 
مردان می کند؟

* آیا علم اقتصاد در مورد زنان در بازار کار 
بحث می کند )خانه یا بیرون از خانه(؟

* آی��ا قانون ب��ه زنان و مالیک��ت اهمیت 
می دهد؟

* آی��ا دولت به افراد مؤن��ث کمتر از آنچه 
هستند می نگرد یا آن ها را دست کم می گیرد/
تصویر سطح پایین تری از آن ها ارائه می دهد؟

* آیا »علم« ارزشی متناسب و درخور برای 
آنچه زنان انجام داده اند در نظر می گیرد؟

*آی��ا دختره��ا تش��ویق می ش��وند که در 
ریاضیات، علوم و کمپیوتر به سطح باال و ممتاز 

برسند و برتر باشند؟
* آم��وزش ادبی��ات، زب��ان و هنرها چقدر 

جنیست گرایانه است؟

بخش های ف�وق برنامه مکت�ب را نیز 
بررسی کنید:

* آیا ب��ه دخترها فرصت ه��ای برابر برای 
رهب��ری در باش��گاه ها داده می ش��ود و آیا به 
آن ها س��مت هایی تعلق می گی��رد )مثاًل برای 

نماینده شدن از طرف تمامی مکتب؟(
* آی��ا فعالیت هایی وج��ود دارد که تأمین 
مالی آن ها از طرف مکتب باشد اما دخترها را از 

آن فعالیت ها حذف کرده باشند؟
* آی��ا دختره��ا از آزاره��ای جنس��ی ی��ا 
تهدیدات جس��مانی در مکاتب احساس امنیت 

یا عدم  امنیت می کنند؟
* آیا جوایز، بورس��یه ها، کمک های مالی و 
دیگر امتیازات به ط��ور برابر برای دختران نیز 

موجودند؟
)مواد 2 و 26 اعالمیه جهانی حقوق بشر و 

مواد 2 و 29 پیمان نامه حقوق کودک(

ه�( تبعیض – معلولیت
اگر دانش آموزان بخوانند مس��ایل مربوطه 
را درک کنن��د کار عمل��ی در اجتماع خارج از 
مکت��ب با افرادی که از نظ��ر فیزیکی یا ذهنی 

محرومیت هایی دارند بهترین فعالیت است.

1- س�خنرانانی ک�ه در م�ورد ناتوانی 
صحبت می کنند

از اف��رادی با معلولیت ه��ای خاص دعوت 
کنید تا با صنف گفتگو کنند، این کار می تواند 
جزو برنامه های باشگاه حقوق بشر صنف انجام 
بگیرد. آن ها می توانند در مورد دش��واری هایی 
که با آن ها مواجه می شوند و درس هایی که در 
نتیجه آن گرفته اند و نیز این که حقوق انسانی 
خاص آن ها چه می باش��د، توضی��ح دهند. بر 
روی این حقیقت تأکی��د کنید که افراد دارای 
معلولیت در درجه اول انس��ان بوده و در درجه 
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دوم معلول اند.
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد 1 و 2 و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد 2 و 23(

2- از صنف بخواهی��د که مکتب و محیط 
آن را بررس��ی کرده و دریابند که مکتب چقدر 
ب��رای افراد دارای معلولیت ه��ای خاص امکان 

دسترسی دارد.
در مورد مسایل زیر بحث کنید.

* چه تغییراتی را پیشنهاد می کنید؟
* مکتب ش��ما چه کارهایی می تواند برای 
ترویج و پیشبرد اعالمیه حقوق افراد معلول2 و 
اعالمیه حقوق معلوالن که توسط سازمان ملل 
به ترتیب در س��ال های 1971 و 1875 صادر 

شده اند، انجام دهند؟
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، مواد 1 و 2 و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد 2 و 23(

حق آموزش
اگرچه هرکس حق آموزش دارد اما بسیاری 
از افراد هرگز امکان آموزشی که منطبق با ماده 
29 پیمان نامه حقوق کودک بوده و باعث رشد 
شخصیت کودک، استعداد و توانایی های ذهنی 
و فیزیکی اش تا حداکثر ممکن می شود را پیدا 
نمی کند. )پیمان نامه حقوق کودک، ماده 29، 

بند اول(
میلیون ها کودک وج��ود دارند که فرصت 
حض��ور در مکتب را ابداً پیدا نمی کنند. عوامل 
زیادی آن ه��ا را از مکتب مح��روم می کند، از 
جمله وضعیت اجتماعی، جنس��یت فیزیکی یا 
فق��ر که آن ها را مجبور می س��ازد ب��رای ادامه 
حیات، کار کنند. عدم وجود آموزش هم چنین 
توانایی آن ها را از نظر بهره مندی از دیگر حقوق 

انسانی نیز محدود می کند.

1- چه کسی در مکتب ما نیست؟
از دانش آموزان بخواهید این مهم را بررسی 
کنند که کدام دسته از کودکان و نوجوانان در 

مکتب آن ها نماینده ای ندارند. برای مثال:
* آی��ا بس��یاری از پس��رها یا بس��یاری از 

دخترها؟
* کودکان مبتال به معلولیت جسمی؟

* کودکان دارای معلولیت ذهنی؟
* کودکان��ی که ب��ا قانون یا با مس��ؤوالن 

مکتب مشکالتی داشته اند؟
*کودکانی که یتیم اند؟

* بچه هایی که خود بچه دارند یا متأهلند؟
* کودکان کارگران مهاجر؟

* کودکان پناهنده؟
* کودکان اقلیت های جامعه؟

* کودکان فقیری که خانواده های شان نیاز 
به کار کردن آن ها دارند؟

در رابطه با هرکدام از گروه های مذکرو که 
در مکتب غایب اند، این سؤال ها را بپرسید:

* چ��را ای��ن بچه ها در ای��ن مکتب حاضر 
نیس��تند؟ آیا باید حاضر شوند؟ چرا باید یا چرا 

نباید؟
* آیا در جایی دیگر به مکتب می وروند؟

* کودکانی که نمی تواند به صورت فیزیکی 
در مکتب حاضر ش��وند چط��ور؟ آن ها چطور 

تحصیالت خود را نجام می دهند؟

اگ��ر بعضی از بچه ه��ای نام برده ش��ده به 
مکاتب دیگری می روند، این سؤال ها بپرسید:

* چرا ای��ن بچه ها ب��ه مکتب هایی غیر از 
مکتب شما می روند؟

* ای��ن مکتب کجاس��ت؟ آیا ک��ودکان به 
آسانی می توانند به آنجا بروند؟

ب��رای حض��ور  بای��د  آی��ا خانواده ه��ا   *
کودکان شان در این مکاتب پولی بپردازند؟ اگر 
والدین نتوانند هزین��ه این مکتب جایگزین را 

تقبل کنند چطور؟
* آی��ا ش��ما فک��ر می کنید ک��ودکان در 
ای��ن مکت��ب از آموزش های خوب��ی برخوردار 

می شوند؟
از بچه ها بپرس��ید که چگونه حق تحصیل 
را می توان در اختی��ار بچه هایی قرارداد که در 
مکتب حاضر نمی شوند )مثاًل کودکان فقیری که 
خانواده های شان نیاز به کار کردن آن ها دارند، 
دخترانی که ازدواج کرده یا بچه دارند در حالی 
که هنوز در سن رفتن به مکتب  می باشند(. چه 
کسی مسؤولیت دارد که تضمین کند آن ها از 

تحصیالت برخوردار خواهند شد؟
در صورت امکان، از دانش آموزان بخواهید 
که تحقیق کرده و اگر می تواند به مکاتب دیگر 
برای دی��دار دانش آموزان برون��د که نیازهایی 
خ��اص دارند. از دانش آموزان بخواهید در مورد 
این ک��ه آیا این مکات��ب جایگزی��ن، مطابق با 
معیاره��ا و موازین پیمان نامه حقوق کودک در 
ارتباط با حق کودک برای تحصیالت می باشند 
یا خیر بحث کرده و بنویسند. آن ها برای تبلیغ 
و طرفداری از حقوق همه کودکان در رابطه با 

آموزش چه می توانند انجام دهند؟
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، م��اده 26 و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد 28 و 29(

2- اگ�ر نتوانی�د بخوانید چ�ه اتفاقی 
می افتد؟

از دانش آم��وزان بخواهی��د تا فهرس��تی از 
تمام��ی اوقات��ی که آن ه��ا مطلب��ی را در روز 
می خوانن��د، تهیه کنند: در خان��ه، در مکتب، 
در جامعه یا جایی دیگر. این اوقات می بایست 
»خواندن غی��ر آگاهانه« از قبی��ل خواندن در 
حین اس��تفاده کمپیوتر، دیدن تلویزیون و راه 

رفتن در حوالی را نیز شامل شود.
فهرست های شان  بخواهید  دانش آموزان  از 

را باهم مقایسه کرده و بحث کنند:
اگ��ر  می ش��د  چگ��وه  ش��ما  زندگ��ی   -

نمی توانستید بخوانید؟
- چه فعالیت هایی را نمی توانس��تید انجام 

داده یال بهخوبی انجام دهید؟
- تأثیر س��واد بر س��المت، ایمنی و امنیت 

خود و خانواده تان چگونه است؟
- چه اتفاقی می افتاد اگر شما نمی توانستید 

بخوانید د رحالی که شما یک...
- مادر یا پدر بودید؟

- کارگر کارخانه بودید؟
- کارگر کشاورزی بودید؟

- صاحب مغازه بودید؟
- سرباز بودید؟

- شهروند بودید؟

3- آم�وزش به عنوان یک�ی از حقوق 
بشر

حق آموزش بیان کننده اصل وابستگی میان 
حقوق بشر است. از صنف بخواهید تا هریک از 
س��ی ماده اعالمیه جهانی یا نسخه خالصه شده 
پیمان نامه حق��وق کودک را بررس��ی کنند و 
س��پس از آن ها بپرسید چگونه توانایی شما در 
بهره مندی از این حق دچار تغییر می ش��د اگر 
هیچ تحصیالتی نداش��تید؟ )ب��رای مثال ماده 
21 اعالمیه جهانی، حق مش��ارکت در دولت و 
شرکت در انتخابات آزاد؛ یا ماده 13 پیمان نامه 

حقوق کودک، آزادی بیان(.
خاطرنش��ان کنید که در سال 2000 بیش 
از 850 میلی��ون بالغ بی س��واد در دنیا، تقریباً 
دوس��وم زن بودند. به ع��الوه، در میان تقریباً 
113 میلیون ک��ودک در جهان که از آموزش/
تحصی��الت ابتدایی بی به��ره  بودند، 60 درصد 
را دخترها تش��کیل می دادن��د. از دانش آموزان 
بخواهید که در مورد این آمار توضیح بیشتری 
بدهند. این واقعیت چه تأثیری بر روی حقوق 

انسانی  زن ها و دخترها دارد؟
4- حق آموختن حقوق خودتان

توضی��ح دهید که آموخت��ن درباره حقوق 
بش��ر و برای حفظ حقوق بش��ر خ��ود یکی از 
حقوق انسانی اس��ت که در مورد آن در سطح 
بین الملل��ی توافق وجود دارد )رجوع ش��ود به 
فصل اول این کتابچه(. سؤاالت زیر را از دانش 

آموزان بپرسید:
* مردم به دانس��تن چه چیزهایی راجع به 

حقوق بشر نیاز دارند؟
* چ��را آموزش حقوق بش��ر اهمیت دارد؟ 
آیا بعضی از افراد بیش��تر از بقیه به آن احتیاج 
دارند؟ اگر این طور اس��ت چه کس��انی بیشتر 
از بقی��ه به آموختن حقوق بش��ر احتیاج دارند 
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و چرا؟
* حقوق بشر را چگونه باید تعلیم داد؟

* حقوق بش��ر چ��ه تفاوت هایی ب��ا دیگر 
مطالب درس��ی مکت��ب دارد؟ )مثال آیا حقوق 
بشر عالوه بر دانش و آگاهی مستلزم عمل هم 

است؟(
* دانش آموزان خود چگونه می توانند راجع 

به حقوق بشر مطالبی یا بگیرند؟
)ماده 2 اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و مواد 

29 و 17 پیمان نامه حقوق کودک(

توسعه و محیط زیست
ش��ما کجا زندگی می کنی��د؟ در هرجای، 
مس��ائل مربوط به توسعه، حقوق بشر و محیط 
زیس��ت به ه��م وابس��ته اند، زیرا توس��عه قرار 
اس��ت مردم مح��ور، قاب��ل مش��ارکت و از نظر 
محیط زیس��تی بی خطر باشد. توس��عه نه تنها 
مس��تلزم رش��د اقتصادی اس��ت بلکه نیازمند 
ب��ه توزیع برابر، رش��د و گس��ترش ظرفیت ها/

توانایی ه��ای افراد و وس��یع ترکردن گس��تره 
انتخاب های آن ها می باش��د. توس��عه، اولویت 
اول خود را به ریش��ه کنی فقر، وارد کردن زنان 
به درون فرایند توس��عه، اتکا به نفس و تعیین 
سرنوش��ت مردم و دولت ه��ا و حمایت از حوق 

افراد بومی می دهد.
رابط��ه و پیوند قوی موج��ود میان حقوق 
بش��ر و توسعه به صورتی برجسته در مذاکرات 
س��ازمان ملل متحد برای چی��زی بیش از نیم 
ق��رن مورد بحث قرار گرفته اس��ت. در س��ال 
1986، حق بر توس��عه در م��اده یک اعالمیه 
ح��ق بر توس��عه مل��ل متحد تعیین ش��د که 
اظهار می داشت »حق بر توسعه یکی از حقوق 
الینفک بش��ری است و براساس آن هرانسان و 
تمامی انسان ها محق اند تا در توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی مشارکت کرده، 
سهیم باش��ند و از آن ها بهره ببرند که در آن ها 
همه حقوق انسانی و آزادی های اساسی کاماًل 
قابل تحقق باشد«. حق بر توسعه شامل موارد 

زیر است:
* حاکمیت کامل بر منابع طبیعی، 

* حق تعیین سرنوشت،
* مشارکت عامه مردم در توسعه، 

* برابری فرصت ها، 
* ایجاد شرایطی مطلوب برای بهره مندی 
از دیگ��ر حقوق مدن��ی، سیاس��ی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی.
دانش آموزان ممکن است استنباط و تجربه 
متفاوتی از این مس��ائل داش��ته باش��ند و این 
بس��تگی به این دارد که در کجای دنیا زندگی 

می کنند. 
معلم های��ی ک��ه ب��ا دانش آم��وزان تحت 
ش��رایط محرومیت مادی کار می کنند، ممکن 

اس��ت بخواهند فعالیت های خود را براس��اس 
واقعیت های موجود بنیان گذاری کرده و ارتباط 
هرچه نزدیک تری بین آن ها و فعالیت های نظام 
کلی جهان به وجود بیاورند. آن ها ممکن است 
بخواهند دورنمای توس��عه تدریجی و گام های 

الزم برای رسیدن به آن را بررسی کنند.
معلمانی که با کودکان محروم از نظر مادی 
کار می کنند ممکن است بخواهند پاسخگویی 
و واکنش آن ها را نسبت به ادعاهای مربوط به 
حق بر توس��عه و تعیین سرنوشت رشد داده و 
نمونه هایی عملی در رابطه با چگونگی تسهیل 

این ادعاها را ارائه دهند.
دانش آم��وزان می توانن��د در م��ورد نقش 
تعاون جهانی از جانب س��ازمان های غیردولتی 
و آژانس های بین الدولی از قبیل برنامه عمران 
ملل متحد و برنامه محیط زیس��ت ملل متحد 
در ش��کوفایی حق توسعه و حق محیط زیست 

تحقیق کنند.

1- غذا
از دانش آم��وزان بخواهی��د که س��ابقه ای 
)گزارش��ی( را از هرچی��زی ک��ه در ه��رروز 
می خورند و می آش��امند نگه دارند. آنچه آن ها 
از نظر نیازهای بدنشان برای زنده ماندن و رشد، 
یاد می گیرند تجزیه و تحلیل کنید )به عبارت 
دیگر، کربوهیدارت ها، چربی ها، پروتئین ها مواد 

معدنی، ویتامین ها و آب(
غذایی را انتخاب کنید و مواد تشکیل دهنده 
این غذا را پی گیری کنید تا به افرادی برس��ید 
ک��ه این مواد را تولید ک��رده، فرآوری نموده و 
حمل کرده و به مغازه ها و غیره برده اند و آماده 
کرده  اند. این تحقیق می تواند همرا به سفرهایی 
ب��ه محل کار افراد مختلف باش��د که بازارهای 

محلی و خواروبار فروش ها را تغذیه می کنند.
از میان ان��واع رژیم غذایی روزانه چیزی را 
انتخا کنید، ترجیحاً  چی��زی ناآش��نا ک��ه 
به سادگی در نزدیک محل زندگی تان می روید. از 
صنف بخواهید که در گروه های دونفره نمونه ای 
از گیاه انتخاب��ی را در یک قوطی، گلدان یا در 
باغچه مکتب بکارند. این را مش��خص کنید که 
چرا بعضی از دانش آموزان در کاشتن و پرورش 
گیاهان شان بیشتر از بقیه موفق  اند. یک نفر را 
که اطالعات خوبی راجع به باغبانی و محصوالت 
دارد دع��وت کنید تا با بچه های صنف راجع به 
مراقب��ت از گیاهان صحبت کن��د. صنف را در 
باغ/باغچه مکتب راه  بیندازید که دانش آموزان 
بتوانن��د در آن ها کار کرده و در تولید محصول 
آن سهیم باشند. یکسری جلسات اندیشه  انگیز 
ترتیب بدهید و در آن راجع به پیش��رفت های 
ممکن بحث کنید. برای مثال، آیا روش کاشت 
انتخابی مناس��ب ترین روش اس��ت ی��ا نه؟ آیا 
راه های دیگری برای کنترل آفات وجود دارد؟ 

چگونه می توان نظام شراکتی در کار را کارآمدتر 
و مشارکتی تر ساخت؟

تحقیق تطبیقی را می توان میان کار صنف 
و وضعیت موج��ود در دیگر نقاط جهان انجام 
دهید. مکتبی در یک منطقه ش��هری می تواند 
به صورت آزمایشی با مکتب دگیر در منطقه ای 
روس��تایی ترتیب تب��ادل دیدارهای��ی را داده 
و در تجربیات خاصی با آن س��هیم ش��ود )در 
ای��ن مورد، روابط آن ها به ترتیب با تولید غذا و 

توزیع آن مورد نظر است(.
)ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر و مواد 

24و 27 پیمان نامه حقوق کودک(

2- آب
آب گ��وارا در دنی��ا ناکافی اس��ت و هرروز 
کمتر و کمیاب تر می گ��ردد. دانش آموزانی که 
در منطقه ای بس��یار خش��ک زندگی می کنند 
کام��اًل از این وضعیت باخبراند. از دانش آموزان 
بخواهید که محاس��به کنند چه مقدار آب در 
یک روز مص��رف می کنند و این کا را از طریق 
ترس��یم نم��وداری انج��ام دهند ک��ه نمایانگر 
نوش��یدن، شستش��و و امثال آن است. از آن ها 
بخواهی��د که تحقی��ق کنند آب��ی که مصرف 

می کنند از کجا می آید.
آب، فض��والت و ارگانیزم هایی )موجودات 
زن��ده( را ب��ا خ��ود حمل می کند ک��ه موجب 
بیماری هایی می ش��وند. مدیریت آب های غیر 
آلوده )هم تأمی��ن و هم تخلیه آب( برای رفااه 
اجتماع ضروری اس��ت. از دانش آموزان بخواهد 
ت��ا به صورت ف��ردی ی��ا در گروه های کوچک 
در مورد نظام تأمین و تخلیه آب مکتب ش��ان 
تحقیق کرده و در مورد این که چگونه می توان 
آن را بهب��ود بخش��ید نظراتی بدهن��د. این را 
می توان در مورد تمام جامعه نیز انجام داد. اگر 
کس��ی باید مس��ؤول ایمنی آبی که آن ها مصر 

فمی کنند باشد این شخص چه کسی است؟
)اعالمیه جهانی حقوق بش��ر م��اده 25 و 

پیمان نامه حقوق کودک، مواد 24 و 27(

3- استانداردهای زندگی مناسب
آب و غ��ذای کاف��ی اولویت ه��ای اصل��ی 
توسعه اند. ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر 
اش��ارات خاصی به غذا به عنوان بخشی از حق 
به بهره مندی از استاندردهای زندگی مناسب، 
که برای س��المتی و رفاه الزم اس��ت، می کند. 
م��اده 27 پیمان نامه حقوق ک��ودک نیز برای 
هرکودک حق به استانداردهای زندگی مناسب 
که برای رشد فیزیکی، ذهنی، معنوی، اخالقی 
و اجتماع��ی او کافی باش��د را تصمیم می کند. 
این حقوق ب��ه نوبه خود یک��ی از دغدغه های 
نهادهایی همچون صندوق کودکان ملل متحد 
)یونیسف( و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره دوم | ثور 1396

متحد)فائو( بوده و بر روی امنیت ملی و سطح 
جهانی نیز تأثر دارند.

از دانش آموزان بخواهید که در مورد حداقل 
نیازهای غذا و آب الزم برای ادامه حیات و رفاه 
تحقیق کنند. چ��ه اتفاقی می افتد اگر کودکی 
فاقد سطحی از معاش باشد که برای رشد کامل 

او الزم است؟
ب��ه عن��وان تکلیف ب��رای دانش آم��وزان، 
کشورهایی را با س��طوح مختلفی از توسعه در 
نظر بگیرید تا با اس��تفاده از آمار سازمان ملل 
متحد از نوش��ته هایی مانن��د وضعیت کودکان 
جهان )چاپ یونیس��ف( یا گزارش رشد بشری 
)از برنام��ه عمران ملل متح��د( در مورد آن ها 
تحقی��ق کنن��د. از دانش آم��وز بخواهی��د که 
ش��رح حالی را از یک فرد متوسط الحال از آن 
کش��ور تهیه کند  )مثاًل مسائل مربوط به طول 
عمر متوس��ط، درآم��د، رژیم غذای��ی و امکان 
دسترسی به آب سالم(. در مورد تأثیرات چنین 
تفاوت هایی به روی توسعه افراد و نیز ملت ها و 

مناطق جغرافیایی بحث کنید.
معلم های دانش آموزانی ک��ه از نظر مادی 
برتری  دارند می توانند از آن ها بخواهند که در 
مورد فقر در جوامع خودشان تحقیق کنند. در 
این مورد بحث کنید که چه کس��ی مسؤولیت 
حمایت از افراد را در مقابل تأثیرات فقر برعهده 

دارد؟
)ماده 25 و 23 اعالمیه جهانی حقوق بشر 

و مواد 6 و 27 پیمان نامه حقوق کودک(

4- مسکن
خانه ها مس��تقیماً منعکس کننده مس��ایل 
مانن��د آب و ه��وا، جغرافیای محلی، س��اختار 
و وضعی��ت خان��واده، اولویت ه��ای فرهنگی و 
مذهبی و دردسترس بودن مصاحل ساختمان 
می باش��ند. با فهرس��تی از همه چیزهایی که 
یک خانه باید داش��ته باشد، در ذهن بچه های 
صنف اندیش��ه انگیزی بنمایید و سپس از آن ها 
بخواهید که ساختمانی را طراحی کنند که همه 
این ویژگی ها را داش��ته باشد. از آن ها بخواهید 
ویژگی های س��اختمانی را که طراحی کرده اند 

توصیف کرده و توضیح دهند.
* این طرح چگونه ارزش ها و فرهنگ آن ها 

را منعکس می کند؟
* چگونه می توان طرح های خانه های محلی 
را تعدی��ل کرده و بهبود بخش��ید تا در نتیجه 
منابعی مانند آ و برق حفق ش��ده و آلودگی به 

حداقل برسد؟
* نیازه��ای خ��اص اعض��ای خان��واده ای 
ک��ه ناتوانی های فیزیکی دارن��د چه چیزهایی 

می تواند باشد؟
* چنانچه در جامعه شما افرادی فاقد خانه 
و منزل اند، در مورد این موضوع بحث و تحقیق 

کنی��د که چه کس��ی به خانمان اس��ت و چرا 
بی خان است؟

*چه کسی مسؤول افراد بی خانمان است؟
* آیا بی خانمانی و نداشتن خان یک مسأله 

حقوق بشر به حساب می  آید؟
* برای مخاطب قراردادن این مس��أله چه 

می توان انجام داد؟
)اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر، ماده 25 و 

پیمان نامه حقوق کودک، ماده 27(

5- جمعیت
در بس��یاری از نق��اط دنیا، تأثرات رش��د 
جمعیت بس��یار واضح و آشکار است. در بعضی 
از مناط��ق دیگر این تأثی��رات وضوح کمتری 
دارن��د. اما در هرصورت اث��ر این پدیده جهانی 
است. آمار نش��ان می دهد که چگونه جمعیت 
دنیا به میزان تصاعدی در حال رش��د اس��ت و 
این که چگونه رشد مزبور بر روی محیط زیست 
و رقابت برسر منابع تأثیر خودهد گذاشت. برای 
دانش آموزان حائز اهمیت است که در باره رشد 
جمعیت و مسائلی که در ورای آن وجود دارند 

بیندیشند.
عنوان جمعیت هم چنی��ن فرصت هایی را 
ب��رای بحث در مورد حقوق و رابطه متضاد فرد 
نسبت به دولت به وجود می آورد. از دانش آموزان 
بخواهید که سیاست های کشورهای مختلف را 
در مورد تعداد افراد خانواده، خواه این سیاست ها 
تش��ویق کننده باش��د و خواه منع کننده، مورد 

تحقیق و بحث قرار دهند.
* آیا این سیاس��ت ها با حقوق فردی تضاد 

دارند؟
* اگر چنین است، چگونه باید این تضادها 

را حل کرد؟
)ماده 16 اعالمیه جهانی حقوق بشر(

پی نوشت
1- اقتباس از »اقدام محلی/تحول جهانی: 
آ«وختن درباره حقوق انسانی زنان و دختران«، 
جول��ی مرتوس، نانس��ی ف��الورز، ملی��کا دات 

1999,UNIFEM
2- الزم به توضیح اس��ت که سازمان ملل 
اخی��راً در س��ال 2007، پیمان نامه حمایت از 
حقوق اف��رادر دارای معلولیت را تصویب کرده 

است.)مترجم(

از صفحه 28

سور صليب او رسه

پــه ۱۳۱۳ ملريز هجــري کال کې چې له 

۱۹۳۴ ميالدي رسه برابر دی له ياد وزارت څخه 

جدا او )رسه مياشت( و نومول شوه. په واقعيت 

کې د رسې مياشــتې د تاســيس کال ۱۳۱۳ 

ملريز هجري بللی شوو.

رسه مياشت د ۱۳۳۰ ملريز هجري کال د 

تلې پر ۲۰مــه چې د ۱۹۵۱ ميالدي کال رسه 

برابر دی د ۲۱۶۶ ګڼه شاهي فرمان پر بنسټ، 

د اساسنامې په درلودلو رسه چې د دې بنسټ 

صالحيتونه او مکلفيتونه يې رانغاړل، د وخت د 

پاچا تر مالتړ الندې د يو خرييه ميل او خپلواک 

ارګان په حيث د )هالل احمر افغانی( يا )افغان 

رسې مياشتې( په نوم و نومول شو. محمد ظاهر 

شــاه د دې خرييه ارګان د مالتړ په اعالن رسه، 

شــاهزاده د دې ميل بنســټ افتخاري رييس 

وټاکه.

د ۱۳۳۳ کال د ســنبلې مياشتې پر ۱۱مه 

د پېژندنــې د ۱۰ مــادو په پوره کولــو او د يوې 

رســمي غوښــتنې له مخې دغه بنسټ د رسه 

صليب له خوا تصويب او د رسې مياشتې د يوې 

افغاين ټولنې په حيث په رسميت و پېژندل شو 

او په همــدې کال کې د د رسه صليب او رسې 

مياشتې د ميل ټولنو د بني املليل فدراسيون 

۸۳ غړی و پېژندل شو.

د افغان رسې مياشتې د بنسټ له تاسيس 

څخه راپــه دې خوا، له خپلــو دوو بني املليل 

هکارانو )بني املليل فدراســيون او نړيوال سور 

صليب( په مرســته په ټول هيواد کې ډېر زيات 

خدمتونه تر رسه کړي دي.

د دې ميل ټولنې موخــې په ۱۳۹۱ ملريز 

هجــري کال کې د عمومي غونــډې له خوا په 

اساسنامه کې په دې ډول تصوب شوې دي:

۱- لــه هــر ډول نــژادي، جنــيس، ژبني، 

ســمتي، عقيديت، ديني، مذهبي، ســيايس، 

ايديولوژيکــي او ټولنيز تبعيض پرته په پوره بې 

پرې توب رسه د برشي دردونو وقايه او معالجه.

۲- د تــوان تــر کچې د طبيعــي حوادثو له 

مصدومينو او د وسله والو شخړو له قربانيانو رسه 

مرسته.

۳- د امــکان تر حــده د ناروغيو د وقايې، د 

عامې روغتيا د ښــه وايل او د بــرشي دردونو او 

مصايبو د کمولو په برخه کې د الس کولو لپاره 

د تدابريو نيول.

ماخذونه:
ويکي پيډيا

د افغان رسې مياشتې ټولنه

نورې ويبپاڼې
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شني سهار و، له عمره پخه ښځه  د نانوايي تر مخ 

پر هواره تېږه کېناسته، د چادرې له څلور کونجه 

سوريو يې پورته وکتل، پر ميخونو کتار رسې ډوډۍ 

راځوړندې وې. دالس بټه ګوته يې په نوبت له نورو 

ګوتو رسه ولګوله:

_يوه، دوې، درې، څلور. 

ښځينه،  ځوان  غږ  يې واورېد: 

_دا ځای زما دی!

له عمره پخې ښــځې ور وکتل، يو څوک په شــنه 

چادرۍ کې والړ ول. 

 په ناســتو وکرښــېده،  پورته يې وکتل، نانوای پر 

سيخانو نورې ډوډۍ ټومبلې. 

له عمره پخې ښــځې پــزه کش کړه، ســږي يې 

د  ډوډۍ لــه تــاوده  بويــه ډک کــړل. ګوتې يې 

وشمېرلې:

_يــوه، دوه، درې، څلــور،  بــس! خدايــه ! څلور  

ډوډۍ راکه! 

ځوانې ښځې وويل:

_خفګان مې نه درباندې لورېده، خو دا ځای زما 

دی، دلتــه مې پخوا ال د ناســتې له پاره دا  هواره 

تېږه ايښې وه. 

له عمره پخې ښــځې ور وکتل، نوې راغلې ښځه 

يې تر څنګ پر هواره ډبره ناسته وه.

يو ماشوم راغی، نانوای ته يې څو چړموړلې لوټونه 

ونيول، له عمره پخې  ښځې په خواره خوله وويل:

_هــا زويه، د ثــواب له پــاره خو  يــوه ډوډۍ راته  

واخله. 

ځوانې  ښځې وويل:

_لکه چې پخوا دې له چا څه نه دي غوښتي!  هر 

چاته الس مه نيســه، دا ماشــوم دی، له کوره يې 

پوره د شــپږو ډوډيو  په حساب پيسې راوړې وې،  

له نورو رسه د مرستې مته مه ترې لره. 

يو ډډ نارينه غږ راغی:

_خليفه، پنځه ډوډۍ!

دواړو له چادري الســونه ور وايستل، په عمر پوخ 

ســړي د ځوانې ښځې په ســپينو السونو کې يوه 

ډوډۍ کېښوده، په خپله مخه روان شو. 

ځوانې  ښځې وويل: 

_په دې الســونو دې خدايکه يــوه ډوډۍ ام پيدا 

کړې. خرين دي، د خلکو پام نه در  اوړي. 

ځوانه  ښــځه غلی شوه، خپل سپني الس يې له 

چادرې را وايســت، د زړې ښــځې سرتګو ته يې 

ونيو:

_ها، ورته وګوره!  السونه دې زما د السونو غوندې 

پاک وســاته،  نوکان مې هم رنګويل دي. سخته 

نه ده، ارزان بيــه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه 

کېږي. 

زړې ښځې په غوسه وويل: 

_خو زه خريات غواړم، زه

ځوانه ښځه په خربو کې ور ولوېده: 

_ ما يواځې د لورېنې خربه درته وکړه، ته به سمه 

يې، خو خلک خراب دي، که دې الس ښکيل نه 

وي، نو خدايکه يــوه ډوډۍ ام پيدا کړې، مخکې 

دې پام نه و، هغه ســړي د خدای په جات ډوډۍ 

رانــه کــړه، دا درېيم ســهار دی چــې په همدې 

وخــت راځي، يوه ورځ يې هم له ډوډۍ پرته نه يم 

پرېيښې، بس، کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه 

ګوته مې يوه پسته چونډۍ راولګوي. 

په عمر پخې ښځې توبې وايستلې. 

ځواين ښځې وويل: 

_پوهېږم، ښــه کار نه دی، خــو دوه يتيامن را له 

غاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته 

يې ګېډې نه ډکېږي. 

يــو درييش کړی ځــوان راغــی، دواړو له چادرې 

السونه ور وايستل، خو درييش کړي سپينو السونو 

ته توده ډوډۍ ونيوله. 

ځوانې ښځې وويل: 

_پــه خربو کې دې هم پام کــوه، په دې خلکو د 

ورور يا زوی ټکی ښه نه لګېږي، له ما يې زده که، 

ورته ومې ويل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې ځار 

شم. 

په عمر پخه ښځه په خربو کې ور ولوېده:

پسته چونډۍ
ليکوال: نصرياحمد احمدي

_خو زه نه شم کوالی. 

ځوانې ښځې وويل:

_څو ماشومان لرې؟

_درې.

_خاوند دې؟

_مړ دی، تېر کال پر ماين وخوت. 

ځوانې ښځې سوړ اسويلی وايست:

_کور لرې؟

_نــه، په يوه زاړه ګــراج کې مــو اړويل دي، دوه 

سوه اوغانۍ کرايه ورکوو. اوالدونه مې تر سهاره د 

يخنۍ له السه غونج پراته  وي،  د غاښونو ټکا يې  

اورم، خو ځان نه ورباندې پوهوم، چاره څه ده!

په عمر پخه  ښځه غلی شوه. 

ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرې په سوريو کې 

يې دوې له اوښکو ډکې سرتګې ځلېدلې. 

ځوانې ښځې وويل:

_هــوا مخ په تودېدو ده، خــو له لوږې به يې مړه 

کړې. 

غلې شوه، د ذغالو د هوارېدو له غږ رسه د موټرو 

يونيم هارن هم اورېدل کېده. 

پــه عمر د پخې ښــځې لــه غريــوه ډک غږ يې 

واورېد:

_اوس څنګه شو؟

ځوانې ښــځې مخ ور واړاوه، په عمر پخې ښځې 

خپــل الس له چــادرۍ څخه را ايســتلی و، تور 

خريې د ګوتو خواته ور ټول ول. 

له  عمره  پخې  ښځې په غريو کې وويل:

_په الړو مې پاک کړ. 

)پای(

1392 ل کال، د قوس، 

لسمه
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17. جرم، عمل شخصی
جرم هر فرد مربوط به شخص اوست. اگر 
زن��ی مرتکب عمل مجریانه ش��ود، عمل او به 
همس��ر و فرزندان او یا خانواده اش س��رایت 
نمی کن��د. هم چنین اگر مردی مجرم باش��د 
گن��اه او به همس��ر، فرزندان ی��ا خانواده اش 
س��رایت نمی کند. بر اساس ماده 26 جرم یک 

عمل شخصی است:
»جرم یک عمل ش��خصی اس��ت. تعقیب، 
گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به 

شخص دیگری سرایت نمی کند.«

18. اصل صحت و زنان
بر اساس قانون اصل بر صحت اعمال همه 
اتباع کشور اس��ت، یعنی تمام رفتار و اعمالی 
ک��ه زنان و مردان افغانس��تان انجام می دهند 
صحی��ح و غیر مجرمانه اس��ت، مگ��ر این که 
مرتک��ب عملی ش��وند که قب��ال قانونی آن را 
جرم دانسته باشد. اثبات مجرمیت، تعقیب یا 
توقیف افراد و مج��ازات اتباع )زنان و مردان( 
کش��ور فقط بر اساس قانون و به حکم قطعی 
دادگاه صال��ح ام��کان دارد. م��اده 27 به قدر 

کافی گویای این مساله است:
»هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به 
حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده 
باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار 
و ی��ا توقیف نمود مگر بر طب��ق احکام قانون. 
هیچ ش��خص را نمی توان مج��ازات نمود مگر 
به حکم دادگاه با صالحیت و مطابق به احکام 
قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ 

گردیده باشد.«

19. ممنوعیت شکنجه
قانون به صورت کلی شکنجه همه انسان ها 
را ممنوع دانس��ته و آن را جرم تلقی می کند. 
هم چنین قانون با صراح��ت با محکوم کردن 
افراد مجرم به احکام غیر انسانی مخالفت کرده 
و آن را منع می کند. این حکم نه فقط ش��امل 
اتباع کشور که شامل تمام انسان هاست. ماده 

29 در این زمینه صراحت دارد:
»تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص 
نمی توان��د حتی ب��ه مقصد کش��ف حقایق از 
شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری 
یا توقیف و یا محکوم به جزا باش��د، به تعذیب 
او اق��دام کند یا امر بده��د. تعیین جزایی که 

مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.«

از صفحه 37

حقوق بشر در قانون...
از صفحه 44

جایگاه معلولین در اعالمیه...
که معلولین در کشــور با آن دســت و پنجه نرم 

می کنند، تبعیض و فرق قایل شــدن به معنای 

معلولیت اســت. تبعیض به معنای معلولیت به 

معنای هرگونه متایز ، استثناء و یا محدودیت بر 

پایه معلولیت است که هدف و تأثیر آن ناتوانی 

و یا نفی شناســایی ، بهره مندی یا اعامل کلیه 

حقوق بــرش و آزادی هــای بنیادین بــر مبنای 

برابر بــا دیگران در زمینه های مدنی، فرهنگی، 

اجتامعــی، اقتصادی، سیاســی و یا هر زمینه 

دیگری می باشد. هم چنین در برگیرنده متامی 

اشکال تبعیض از جمله نفی انطباق منطقی نیز 

می گردد. در بیشرت موارد معلولین از تبعیض به 

معنای معلولیت به شدت رنج می برند. 

ه – راه حل ها

در افغانستان رسیدگی به مشکالت و بازتوای 

افــراد دارای معلولیــت، نیازمند تعهــد قاطع، 

روی کار آمــدن زمامــداران متعهد، متخصص، 

صادق و دارای برنامه می باشــد. برای بهبودی 

و بازتوانی افراد و اشــخاص دارای معلولیت راه 

حل های زیــادی وجود دارد که باید به شــکل 

درســت عملی شود. اولین و مهم ترین راه حل، 

تطبیق کنوانســیون ها و معاهدات بین املللی 

که افغانســتان به آن ها ملحق گردیده اســت، 

می باشد. عملی شدن میثاق ها و قوانین حقوق 

برشی، به شدت در کاهش مشکالت و بازتوانی 

معلولیــن کمــک می کنــد. هم چنــان تقویت 

فرهنگ احرتام به کرامت انسانی، مراقبت های 

بهداشــتی و صحــی، تغذیــه مناســب، گفتار 

درمانی، تامین استقاللیت افراد معلول، فراهم 

شدن زمینه کار برای شــان، برابری فرصت ها، 

قابلیت دسرتســی، برابری میان افراد ســامل و 

معلول، آگاهی رســانی، تامیــن صلح و امنیت 

در کشور، ســهم گیری افراد معلول در جامعه، 

پر رنگ شدن حق مشارکت سیاسی معلولین، 

رشد آگاهی افراد جامعه در باره حقوق معلولین، 

مبارزه جدی با مواد مخدر، تجهیز و توانبخشی 

معلولین، جمع آوری معلومات دقیق از وضعیت 

معلولین و شــامرش آنان و نوع معلولیت آنان از 

ســوی دولت، از مهم ترین راهکارها برای بهبود 

وضعیت معلولین به شــامر مــی رود. برابری در 

مقابل قانون بدون تبعیض، حق زندگی و آ زادی 

امنیت فردی، ممنوعیت شکنجه، حق زندگی در 

اجتامع، حق آزادی بیان و عقیده، حق صحت 

و کار، حق داشــنت سطح مناســب زندگی، از 

مهم ترین حقوق معلولین اســت که به رصاحت 

در کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت تسجیل 

شده است. در افغانستان در پرتو قانون اساسی، 

یک قانون مشــخص در بخش بازتوانی و بهبود 

وضعیت معلولین تصویب شده است. تطبیق و 

پیگیری درست قوانین نافذه کشور نیز، در بهبود 

وضعیت معلولین کمک می کند. 

نتیجه

1 - در دیــن مقدس اســالم، از معلوالن به 

عنوان متدن سازان یادشده و در آیات متعددی 

قران کریــم و روایات معصومین ع ، جایگاه افراد 

معلــول مورد ســتایش قرار گرفتــه و همه افراد 

جامعه نسبت به آنان به احرتام و نیکی سفارش 

شده است. 

2 - معلولیــت نباید ســبب محرومیت افراد 

دارای معلولیــت گــردد. معلولیت یــک پدیده 

برشی است که زندگی انسان ها در طول تاریخ 

از آن فارغ نبوده اند. دولت باید متامی معلولین 

را در کشور رسوی کنند که چه تعداد از معلولین 

دارای کدام نــوع معلولیت می باشــند؟ دلیل 

معلولیت شان چیســت؟ افراد دارای معلولیت 

در چه سنین قرار دارند؟ دارای چه توانایی ها و 

استعدادهای می باشد؟ دولت باید برای بازتوانی 

معلولین برنامه های مؤثری را روی دست بگیرد.

3 - در جامعــه افغانســتان، معلولیــن بــا 

مشکالت فراوان دست و پنجه نرم می کنند که 

بزرگرتین مشــکالت آنان، به فراموشــی سپرده 

شدن و غفلت از آنان می باشد. حکومت وحدت 

ملی باید طبق دســتور اســالم، قوانین ملی و 

بین املللــی و با رعایت قانون امتیازات شــهدا 

و معلولین، در جهت بهبــود وضعیت معلولین 

راهکارهای موثری را روی دست بگیرند. فراهم 

شدن زمینه تحصیل و تعلیم، فراهم شدن زمینه 

کار آگاهی دهی برای افراد جامعه در قســمت 

حقوق معلولین، از مهم ترین راهکارهای بهبود 

وضعیت معلولین به شامر می رود.

منابع
1- اعالمیه مطبوعاتی در مورد وضعیت حقوق اقتصادی 
http://www.aihrc.org. ،و اجتامعی در افغانســتان

516/af/home/press_release
2- اعالم شده در قطعنامه 3447 مورخ 9 دسامرب1975 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 
3- قانون شهدا و معلولین، ماده دوم، فقره اول. 

4- هامن
http://www.etilaatroz.com/42267گــزارش،   -5

بیست و پنج میزان - 1395
 Declaration on the Rights of Disabled  -6

Persons
http://www.aihrc.org.af/home/daily_  -7

2774/report
http://www.aihrc.org.af/home/daily_  -8

1544/report
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20. حق برخورداری از وکیل
قانون اساسی کشور ضمن ضروری دانستن 
آگاه��ی افراد از اتهام منس��وب ب��ه آنان، حق 
برخورداری از وکیل را برای تمام اتباع کشور 
به رس��میت شناخته و در موارد جنایی دولت 
را موظف س��اخته اس��ت تا با هزینه عمومی 
برای افراد ضعیف وکی��ل بگیرد. ماده 31 در 

این زمینه گویاست:
»هر ش��خص می تواند ب��رای دفع اتهام به 
مجرد گرفت��اری و یا برای اثب��ات حق خود، 
وکی��ل مدافع تعین کند. مته��م حق دارد به 
مج��رد گرفت��اری، از اته��ام منس��وب اطالع 
یاب��د و در داخ��ل میعادی که قان��ون تعیین 
می کن��د در دادگاه حاض��ر گ��ردد. دولت در 
قضایای جنایی ب��رای متهم بی بضاعت وکیل 
مدافع تعی��ن می نماید. محرمی��ت مکالمات، 
مراس��الت و مخابرات بین متهم و وکیل آن، 
ازه��ر نوع تعرض مصئون می باش��د. وظایف و 
صالحیت ه��ای وکالی مداف��ع توس��ط قانون 

تنظیم می گردد.«

21. مسئولیت مدنی و زنان 
مس��ئولیت مدنی از مباحث مهم حقوقی 
است که در قوانین کشورهای مختلف، احکام 
متفاوت��ی دارد، اما بر اس��اس قانون اساس��ی 
ادارات کشور در مقابل اعمال خود مسئولیت 
داش��ته و در صورت آس��یب زدن به دیگران، 
موظف به جبران خس��ارت می باشد. بر اساس 
ماده 51 دادگاه وظیفه دارد با شکایت افراد از 
اداره و یا اداره از افراد، به این مساله رسیدگی 

کند:
»هر ش��خص ک��ه از اداره ای بدون موجب 
متضرر ش��ود مستحق جبران خساره می باشد 
و می توان��د برای حص��ول آن در دادگاه دعوا 
اقام��ه کند. به اس��تثنای حاالتی که در قانون 
تصریح گردیده اس��ت، دول��ت نمی تواند بدون 
حک��م دادگاه با صالحیت ب��ه تحصیل حقوق 

خود اقدام کند.«

منابع:
1. وزارت عدلیه جمهوری اس��المی افغانس��تان، 

همان، صفحه  452
2. رسولی، محمد اشرف، همان، ص 245 

3. همان.

نتیجه گیری
این نوشتار کوشید تا در راستای مطالعات 
بزه دیده شناس��ی بر مبنای جنس��یت، ظهور 
بزه دیده شناس��ی را بررس��ی کرده و چگونگی 
معیاره��ای حمایت از زنان قربانی جرایم و نیز، 
موارد و راهکارهای آن را در اس��ناد بین المللی 
)اس��ناد الزام آور و ارش��ادی که توسط سازمان 
ملل متح��د به منزلۀ رهکرد سیاس��ِت داخلی 
و خارج��ی دولت های عضو، تصویب ش��ده اند( 
به بررس��ی گیرد. از آنجا که اس��ناد بین الملل، 
امروزه از اعتبار و جایگاه ویژه ای در سیاس��ت 
جنایی کش��ورها برخ��وردار ب��وده و به عنوان 
خرد جمعِی عقالی جهان به رسمیت شناخته 
شده اند، بررسی معیارها، راهکارها و رهکردهای 
حق��وق و حمایت های زن��ان بزه دیده در آن ها 
حایز اهمیت می باش��د. با آگاهی و شناخت از 
رهیافت ها در اس��ناد بین الملل، س��عی بر آن 
است تا قوانین داخلی، بررسی شده و همنوایی 
و یا مغایرِت موارد مربوط به حمایت از زنان در 
قوانین افغانستان و اسناد بین المللی به چالش 
کشیده شود. به نظر می رسد اسناد بین المللی 
به نحو مطلوب توانس��ته تا فرازهای قانونی در 
رابطه با حمایت از قربانیان جرایم و به خصوص 
زنان مورد خشونت را شناسایی و مورد حمایت 
قرار دهد. افغانس��تان نیز در مادة هفتم قانون 
اساس��ی )1382( خ��ود را ملزم دانس��ته تا از 
اس��ناد بین المللی و حقوق بشری پیروی کرده 
و قوانی��ن داخلی اش را در پرت��و این رهکردها 

تسوید و تصویب کند.
بزه دیده شایس��ته بهرمندی از حقوقی در 
فرایند عدالت جزایی است تا از گذر دسترسی 
به عدالت، بهتر بتواند آث��ار بزه دیدگی خود را 
جبران و ترمیم کند. باید دید که تا چه حد این 
حمایت ها به خصوص در رابطه با زنان بزه دیده 
در اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان 
گنجانیده شده و به رسمیت شناخته شده اند؛ 
چرا که جنس��یت زنان از جمله عواملی اس��ت 
ک��ه آنان را بی��ش از م��ردان در برخی جرایم، 
نیازمن��د  از آن رو،  آس��یب پذیر می س��ازد و 

حمایت های خاص می باشند.

پانوشت ها
1. پاک روش، کبری، »بزه دیده شناسی، رویکردی جدید 
به بزه دیده«، فصلنام��ه مطالعات امنیت اجتماعی، بهار 

1387، شماره 13، ص 52.
2. رایجیان اصلی، مهرداد، پیشین، ص 34.

3. توجهی، عبدالعلی، جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی 
ایران، رس��اله دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناس��ی، 
دانشکده علوم انس��انی، دانشگاه تربیت مدرس، ص 21 

از صفحه 50

از ظهور بزه دیده شناسی...

)به نقل از معصومه سادات نورمحمدی، سیاست جنایی 
افغانس��تان در قبال زنان بزه دیده، تهران: میزان، چ اول، 

)1390
4. رمضان��ی نوری، محمود، فرهنگ حقوقی انگلیس��ی-

فارس��ی مدین، تهران: خط سوم، چ چهارم، 1380، ص 
.777

در  مبس��وط  محمدجعف��ر،  لنگ��رودی،  جعف��ری   .5
ترمینولوژی حقوق، ج 2، چ اول، 1378، ص 862.

6. ر.ک: عبدالفتاح، عزت، بزه شناسی و بزه دیده شناسی، 
ترجمه: اس��ماعیل رحیمی نژاد، نامه مفید، ش��ماره 18، 

تابستان 1378، ص 114.
7. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، »میزگرد عدالت برای 
بزه دیدگان«، مجل��ه حقوقی، پاییز و زمس��تان 1384، 

شماره 52 و 53، ص 10 و 11.
8. رایجیان اصلی، مهرداد، پیشین، ص 36.

9.نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشین، ص 11.
10. رایجیان اصلی، مهرداد، پیشن، 37.

11. رایجیان اصلی، مهرداد، پیشین، ص 38.
12. نجفی ابرندآبادی، علی حس��ین، پیشین، ص 14 و 

.15
13. رایجیان اصلی، مهرداد، پیشین، ص40.

14. نجفی ابرندآبادی، علی حس��ین، پیشین، صص 13 
و 14.

15. رایجی��ان اصلی، مهرداد، پیش��ین، صص 43، 44 و 
.45

16. همان، صص 46 و47.
17. همان، ص 51.

18. رایجیان اصلی، مه��رداد، »تحول حقوق جهانی بزه 
دیدگان بر پایه اصل هم ترازی بزه دیده و متهم در بس��تر 
دادرس��ی عادالنه«، مجله حقوقی دادگس��تری، پاییز و 

زمستان 1385، شماره 56 و 57، ص 145.
19. همان، ص 150.
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* بیرلــک پولینــگ بولگونچه، بیریخشــی 

دوسنینگ بولسون. ۱۷۶:۱.

پښتو: د یو لک روپیو څخه، دیوه ښه دوست 

لرل ښه دی.

دری: از داشنت یک لک روپیه، داشنت یک 

دوست صمیمی بهرت است.

گــن  بیرلشــمه  اوزر،  گــن  بیرلــش   *

توزر.۱۷۶:۱.

پشــتو: هرڅوک په اتفــاق رسه، پرمخ تګ 

کــوي، او پــه بی اتفاقــی رسه، لــه مینځه 

ځی.

دری: اتفاق کننده ها به مقصد می  رســند، 

بی اتفاق ها از بین می روند.

* بیر ها ووچ پولینــگ بولگونچه، بیرهاووچ 

توپراغینگ بولسون.۱۷۷:۱.

پښتو: دیو موټی طال څخه، یو موټی خاوره 

ښه ده.

دری: داشــنت یک مشــت خاک از داشنت 

یک مشت طال بهرت است.

َســینه  َقیتــه  دی،  یــامن  بیرَســینلگن   *

مه.۱۷۸:۱.

پښتو: آزمایلی، بیا مه آزمایه.

دری: آزموده را، آزمودن خطاست.

ســون.  قویمــه  دن  بالشــت  بیرینچــی   *

.۱۷۸:۱

پښتو: لومړی بخت، بیا نه پیدا کېږي.

دری: بخــت اول عالــی اســت، دیگر پیدا 

منی شود.

*  بیرییگیت گه قیرق هرنهم آز. ۱۷۹:۱.

پښــتو: دیوه ځوان لپاره څلوېښــت هرنونه 

هم، لږ دي.

دری: برای یک جوان چهل هرن کم است.

* بیزنی تامی گه هم آفتاب تېگر. ۱۷۹:۱.

پښــتو: په وچو ویالو کې هــم کله کله اوبو 

راځي.

دری: به بام ما هم آفتاب خواهد تابید.

توضیح: روشــنِی امید به ما هم روزی روی 

خواهد آورد.

تیــکان بامتــس.  قــه  ایــاق  * بی ســبب، 

.۱۸۰:۱

پښتو: بی سببه په پښوکې اغزی نه ځي.

دری: بــی ســبب بــه پــای کســی خــار 

منی خلد.

* بېــش برماغینگ دی بیــردن آغزینگ گه 

تیقمه. ۱۸۰:۱.

پښــتو: پنځــه واړه ګوتې دې په یــو دم په 

خوله مه منده.

دری: پنــج انگشــت را یکدم بــه دهن فرو 

نرب.

* بیکارلیک، گنده کار لیک. ۱۸۱:۱.

پښتو: بیکاری، بدکاری ده.

دری: بیکاری، بدکاری است.

* بېگ لر چشــمه ســی دن، ســوو ایچمه. 

.۱۸۲:۱

پښــتو: د خانانو لــه چینی څخــه او به مه 

څښه.

دری: از چشمه بیگ ها، آب نه نوش.

* بېگ لرگه ایشــامنه، آقرســووگه ته ینمه. 

۱۸۲:۱

پښــتو: په خانانو اعتامد مه کــوه، په روانو 

اوبو ډاډه مه اوسه.

دری: بــه خان ها اعتامد نکن و به آب روان 

مطمین نباش.

* بېگانه دوســت بوملس، اشکمبه، گوشت 

بوملس. ۱۸۲:۱.

پښــتو: پردی، نه خپلېږي، لری نه غوښــه 

کېږي.

بیگانــه هرگــز دوســت منی شــود،  دری: 

اشکمبه گوشت منی شود.

* ســورش عیب اېمس؛ بیلمــه گن، عیب. 

.۱۸۳:۱

پښــتو: پوښــتنه کــول عیــب نــه دی؛ نه 

پوهېدل، عیب دی.

دری: پرســیدن عیــب نیســت؛ نفهمیدن، 

عیب است.

* بی هرندی روزی قرا. ۱۸۴:۱.

اوزبیکی متل لر و مقال لر)42(
تحقیق و افزودن معادل های پشتو و دری

ترجمه و توضیح ضرب المثل ها:
به قلم عبدالحمید عاطف



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره دوم
ثور 1396

پښتو: د بی هرن انسان ژوند، لکه توره شپه 

ده.

دری: روز و روزگار، انســان بی هرن، سیاه و 

تاریک است.

* بیهــوده حرکــت، بېلدی ســیندیره دی. 

.۱۸۴:۱

پښتو: بی ځایه خوځښت، مال، ماتوی.

دری: خیز بی جا، کمر را می شکند.

* پرچه لنگن کونــگل نی، ییغیب بوملس. 

.۱۸۵:۱

پښتو: ماتی زړه نه شی جوړېدی.

دری: دل شکســته جور منی شود. شاعری 

در این مورد گفته است:

از شکســت شیشــۀ صاحــب دالن  ایمــن 

مباش

شیشه را گر بشکنی هرذره اش، یک خنجر 

است.

اوت!  ییــب  اېنکــه  دن،  ازه  درو  پســت   *

.۱۸۶:۱

پښتو: د ټیتې دروازې څخه دې رسټیټ که 

او بیا تېرسه.

دری: از دروازۀ پســت، رست را خــم کن و 

بگذر.

شاعری گفته است:

دری کــه پســت ُبــَود، می تــوان خمیــده 

گذشت.

توضیــح: بومتــل، بی مایه ویامن کیشــی 

لــر مــوردی ده اَیتیلگن؛ یعنی کــه بونَدی 

کیشی لر مینن چقیشــیب اولتیرمه؛ بلکه، 

سېن یخشی سن دېب اون دن قاچ.

* پســت لب اوچســه تورنه لر، اېل ده توق 

چیّلیک کېلر. ۱۸۶:۱.

پښــتو: زاڼې چــې ټیتې الــوزی، کال آباد 

راځی.

دری: اگــر ُدرنــا )کلنگ(هــا، پســت پرواز 

کنند، سال سیری می آید.

* کییــم کییگین، مردم ذوقــی گه، یېمک 

یېگین، اوزینگ ذوقینگ گه. ۱۸۷:۱.

پښــتو: کالی د خلکو په خوښــه اغونده او 

ډوډی په خپل زړه و خوره.

دری: نان بخور، خودپســند، لباس بپوش، 

مردم  پسند.

* پول بېرمس، معرکه نی بوزر. ۱۸۸:۱.

پښــتو: څوک چې پیســی نه ورکوی غونډه 

)مجلس( خرابوي.

دری: کســی که پول منی پــردازد، مجلس 

جمع )اندیوالی( را خراب می کند.

* پول، جنده ده، گپ، گنده ده. ۱۸۸:۱.

پښــتو: پیســې د زوړ کالی اغوستی سړی 

رسه دی او بده خربه د بد  انسان رسه.

دری: پول در نزد آدم ژنده پوش است و گپ 

بد در دهان آدم بد است.

* پول دار باتور، بی پول یاتور. ۱۸۸:۱.

پښــتو: بډای، قهرمان دی او غریب، خوب 

وړی.

دری: ثروت منــد، قهرمــان اســت و غریب 

خواب برده و افرسده.

* ســوغه قیلینگــن آت تــی تیشــی گه قره 

ملس. ۱۸۱:۱.

پښتو: د بخښل شوی آس غاښونه څوک نه 

ویني.

را  ســوغاتی  اســپ  دندان هــای  دری: 

منی بینند.

توضیح: دیدن دندان اسپ به منظور معلوم 

منودن عمر اوست.

* تــا، بچــه ییغلمه ســه، آنه ســی اېمچک 

بېرمیدی. ۱۹۱:۱.

پښــتو: ترڅو ماشــوم و نه ژاړي، مور تی نه 

ورکوي.

دری: تــا کــودک نگریــد، مــادرش شــیر 

منی دهد.

* تاتلی تیل، جان گه یاقر. ۱۹۲:۱.

پښتو: خوږه خربه د زړو ښکار کوي.

گرویــده  را  همــه  شــیرین،  زبــان  دری: 

می سازد.

بیت: ُخلق خوب، َخلق را شــکار کند-عقل 

بین، غیر از این، چه کار کند.

* تاتلی سوز دوســت کېلتیرر، اَّچیق سوز، 

دشمن.

پښــتو: په خوږه خربه دوستان ډېرېږي، په 

ترخه خربه، دښمنان.

دری: سخن شیرین، دوست کامیی می کند 

و سخن تلخ، دشمن.

مأخذ لر
۱- عــارف، عثامن و عاطــف، عبدالحمیــد. ۱۳۵۹ 

خورشــیدی؛ د خلکو تفکر، د افغانستان د اوزبېکانو 

متلونــه او مقولې، کابل، د علومو  اکادمی، د پښــتو 

څېړنو بین املللی مرکز.

۲- شــهرانی، عنایت الله. با تصحیح، اضافات و نقد، 

عبدالحمید عاطف. ۱۳۸۷ خورشیدی. »پښتو متلونه 

یا رضب االمثال. نارش: کانون فرهنگِی ِقزِل چوپان.

از صفحه 32

کتاب چاپ ډېر

بيا خپــره يش: ))دا اوس هم زمــا په مېز پروت 

کتاب د ليکدود، جملو د تړاو، ګرامر او مفهوم له 

مخې بې شمېره ستونزې لري، که دا کتاب يوه 

ښــه ایډيټر کتلی وای، خامخا به په ښو کتابونو 

کې شمېرل شوی وای خو اوس په ويلو نه ارزي، 

دلته ده چې کتاب پلورونکي تر ډېره د کتاب په 

کاروبار کې زیان کوي.(( 

د کليو کتابتونونه

په ښــارونو کې تر ډېره د کتاب کمښــت نه 

احساســېږي، خو په ډېرو لــرې پاتې کليو کې 

کتابونه په نشت حساب دي، څوک يو کتاب په 

ډېرو ستونزو موندی نه يش، خو له نېکه مرغه په 

دې وروســتيو کې ځينو ځوانانو کليو او کليوالو 

ښوونځيو ته د کتاب رسولو په برخه کې نه ستړې 

کېدونکــې هلې ځلې کړې دي، له دې ډلې يو 

هم مطيع الله ويسا دی چې ډېرو لرو پرتو کليو 

ته يې کتابونه ورسول، ويسا له خلکو کتاب راټول 

کــړ او هر چا ته يې وويل ترڅــو په کليو کې له 

خلکو رسه د کتاب او قلم مرسته وکړي.

له بلې خوا ليکوال او ژباړن مجيب الرحمن 

محمــودي دی چې تر اوســه يې يو په کابل، يو 

په خوســت او شپږ کتابتونونه هم په وردګو کې 

جوړ کړي دي.

محمودي له خلکو هيله کوي چې يو يا زیات 

کتابونه ورکــړي، څو يې دوی لرې پاتې کليو او 

بانډو ته ورسوي: ))تر اوسه مو چې کوم کتابتونونه 

جوړ کړي دي، خلکو ګټه ترې اخيستې او خلکو 

تــه يې ډېره ګټه کړې، موږ لــه خلکو د تر ځان 

اضايف کتابونه غواړو او بيا يې د کليو کتابتونونو 

ته رســوو چې تر اوســه مو د وروســتي کتابتون 

په ګډون چې په خوســت کې مــو جوړ کړ، اته 

کتابتونونه جوړ کړي دي او هر کتابتون ته مو په 

سوونو کتابونه رسويل دي.((

د کتابونو ډېــر خپرېدل موږ ته هيله راکوي 

چــې خلک نور له کتاب او کتابت رسه څه ناڅه 

روږدي شــوي دي او هېــواد مــو هــم ورو ورو د 

پرمختګ په لوري ځي، ځکه چې کتاب، مطالعه 

او پوهه به مــو دا وران ويجاړ هېواد جوړوي، که 

کتاب، مطالعه او زده کړه عامه نه کړو، دا هيلې 

به مو هېڅ کله هم پوره نه يش، خو که مو په دې 

برخه کې پرمختګ وکړ، له خلکو رسه مو مرسته 

وکړه، ماشومان مو په لوست او لیک روږدي کړل، 

خامخا به په راتلونکي کې يو ښېرازه هېواد ولرو.


