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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 اســتاندارد چون، شــیوه درست حروف چینی 
کمپیوتــری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/ســجاوندی و...(، رعایت شــود و متن با فرمت 

ورد)word( 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.

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.
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زبان، در ســاده ترین بیان بازتاب دهنده فرهنگ و تبلور هویت مردمی است که با آن 
ســخن می گویند. زبان مادری یکی از مولفه های اصلی هویت و کرامت انسانی اســت که 
یادگیری و تقویت آن حق طبیعی هر فردی شــمرده می شــود؛ چــون زبان مادری در 
منظومه حقوق بشــری اولین ابزار و دریچه ارتباط هر فرد با جهان بیرونی اســت و نیز 
نخســتین ابزار بیان احساسات و عواطف و زبان اندیشــیدن و آرزوهای خویش و درک 

خویشتن واقعی. 
امروزه با رشــد علم و دانش و تحقیقات مبتنی برآن اهمیت آموزش به زبان مادري 
بیش از پیش قابل فهم و درک می باشد، به همین جهت در اسناد حقوق بشری از آن به 
عنوان یک حق بشری یاد شده است. بدین خاطر جامعه بین المللی نیز با درک اهمیت و 
ضرورت آموزش زبان مادری، آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته 

است.
سازمان ملل متحد به مثابه یک مرجع با اعتبار بین المللی با در نظرداشت دریافت های 
فوق در سال 1999 ، 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نام گذاری کرد و از سال 2000 
به بعد این روز در سراسر جهان بنام »روزجهانی زبان مادری« گرامی داشته می شود. هدف 
عمده یونسکو از نام گذاری چنین روزی آنست که اهمیت زبان مادری بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد و هر انسانی حق داشته باشد که زبان مادری خود را از طریق مراکز و برنامه های 
آموزشــی فراگیرد. برای اجرایی شدن این مهم و هدف، این حق در چندین کنوانسیون 
و اعالمیه بین المللی و حقوق بشــری با در نظرداشت تعهدات مثبت و منفی دولت ها در 
شناســایی آن مورد تصریح و تاکید قرار گرفته اســت. منظور از تعهدات مثبت تعهداتی 
اســت که دولت ها بر اساس این معاهدات و اعالمیه ها مکلف اند تا برای به وجود آوردن 
شــرایط و امکانات الزم و حمایت های مورد نیاز، دسترسی افراد به این حق )یادگیری و 
تقویت زبان مادری( را تســهیل نمایند؛ و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که 
دولت هــا از ایجاد مانع برای فراگیری و تقویت زبان مادری خود داری ورزیده و نباید به 
هیچ اقدامی در جهت تضعیف یا نابودی زبان های مادری دست زنند. در این باره می توان 

به اسنادهای زیر اشاره کرد:
در کنوانســیون حقوق کودک در مواد مختلف آن، از جمله در ماده 30 کنوانسیون 
تاکید گردیده است در کشورهایي که اقلیت هاي بومي، مذهبي یا زباني یا افرادي با منشاء 
بومي وجود دارند، کودک متعلق به این گونه اقلیت ها یا کودکي که بومي اســت نباید از 
حق برخورداري از فرهنگ، مذهب و یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضاي گروه 
خود محروم شود. همین گونه در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید 
شده است افرادی که متعلق به اقلیت ها هستند نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای 
گروه خود و نیــز بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان 

خودشان، محروم شوند. 
در منشــور زبان مادری ســازمان یونسکو در بندهای ســه گانه آن نیز تاکید شده 
اســت:«همۀ شاگردان مدارس باید تحصیالت رســمی خود را به زبان مادری خود آغاز 
کنند«. و نیز«همۀ دولت ها موظف هســتند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیۀ 
منابع، مواد و وسایل الزم را تولید و توزیع نمایند«.هم چنین »برای تدریس زبان مادری 
باید معلم به اندازۀ کافی تربیت و آماده شود ... زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای 

برابری اجتماعی شمرده می شود«.
دولت جمهوری اسالمی افغانســتان نیز بر بنیاد ماده هفتم قانون اساسی کشور، در 
رعایت منشــورملل متحد و تمامی میثاق های بین المللی و اعالمیه جهانی حقوق بشــر 
که افغانســتان به آن ملحق گردیده و یا پذیرفته اســت، هــم چنین مطابق با ماده های 
) 16،43،44 ( قانون اساســی متعهد اســت که در راســتای تقویت فرهنگ و زبان های 
ملی، به حمایت و تقویت زبان های مادری در کشــور بطور جدی کوشیده و در تدوین و 
تحقق برنامه های الزم اهتمام ورزد. هرچند با وجود چالش های متعدد، در طول چندسال 
گذشته نسبت به تقویت زبان های مادری تالش های صورت گرفته است؛ اما واقعیت این 
اســت که بنابه اهمیت و ضرورت موضوع، این تالش ها کافی نبوده و کاستی های موجود 
اهتمام بیشتری را می طلبد. حقیقت موضوع آنست که تالش برای فراگیری و تقویت زبان 
مادری، گام اساسی در جهت تامین حق بشری و بستر ساز تفاهم ملی برای صلح و ثبات 

پایدار کشور دانسته می شود. 

مدیرمسؤول

آموزش 
و تقویت 

زبان مادری
بستر ساز 

تفاهم ملی 
و صلح پایدار
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ژبه، په ســاده وينا د فرهنګ انعــکاس او د هغو خلکو د هويت ځال ده چې خربې پرې کوي. 

مورنۍ ژبه د انســاين هويت او کرامت عنرص دی چې زده کول او پياوړتيا يې د هر فرد حق ګڼل 

کيږي؛ مورنۍ ژبه په حقوق برشي منظومه کې لومړنی ابزار او له بهرنۍ نړۍ رسه د فرد د اړيکې 

دريڅه ده. ژبه د احساساتو او عواطفو د بيان او د فکر او هيلو د بيان لومړنۍ وسيله ده او د خپل 

ځان واقعي درک دی.

نن ورځ د علم او پوهې ودې او په دې اړوند تررسه شويو څيړنو د مورنۍ ژبې د زده کړې اهميت 

تر پخوا ډېر د درک او فهم وړ ګرځولی، ځکه خو په حقوق برشي اســنادو کې د يو برشي حق په 

توګه ياد شوی دی. په همدې خاطر بني املليل ټولنې هم د مورنې ژبې د زده کړې د اهميت او 

اړتيا په درک رسه، د مورنۍ ژبې زده کړه د يو بنسټي برشي حق په توګه په رسميت پيژندلې ده.

د ملګرو ملتونو ســازمان د يو با اعتباره بني امللــيل مرجع په توګه د پورته موندنو په نظر کې 

نيولــو رسه پــه 1999 کال کې، د فربوري 21مه د مورنۍ ژبې د نړيوالې ورځې په نوم و نوموله او 

له 2000 کال راوروســته دا ورځ په ټولې نړۍ کې د مورنۍ ژبې د نړيوالې ورځې په نوم ملانځل 

کیږي. د داســې يوې ورځې له ټاکلو څخه د يونســکو غټه موخه دا ده چې د مورنۍ ژبې اهميت 

ته ال ډېر پام ويش او هر انســان حق ولري چې خپله مورنۍ ژبه د ښــوونيزو مرکزونو او پروګرامونو 

له الرې زده کړي.

د دې موخــې د پيل کېدو لپاره دغه حق په څو کنوانســيونونو او بني املليل او حقوق برشي 

اعالميــو کــې، د دې حق په پيژندلــو کې د دولتونو د مثبتو او منفي ژمنــو په نظر کې نيولو رسه 

ترصيح شوی او تاکيد پرې شوی. له مثبتو ژمنو مطلب هغه ژمنې دي چې دولتونه د دې معاهدو 

او اعالميو پر بنســټ مکلف دي چې د الزمو رشايطو او امکاناتو او اړينو مالتړونو په رامنځته کولو 

دې حق )د مورنۍ ژبې زده کړه او پياوړتيا( ته الرسســی اســانه کړي؛ او د منفي ژمنو مطلب هم 

هغه ژمنې دي چې دولتونه د مورنۍ ژبې د زده کړې او پياوړتيا پر وړاندې د خنډ له رامنځته کولو 

څخه ډډه وکړي او د مورنيو ژبو د کمزوري کولو او له منځه وړلو په برخه کې هيڅ اقدام بايد و نه 

کړي. په دې اړه کوالی شو الندې اسنادو ته اشاره وکړو:

د ماشــوم د حقونو په کنوانســيون کې په بېالبېلو موادو کې، لکه د ياد کنوانسيون په دېرشمه 

ماده کې تاکيد شوی، په هغو هيوادونو کې چې ځايي، مذهبي يا ژبني اقليتونه يا افراد چې ځايي 

منشاء لري، موجود دي، هلته دې اقليتونو پورې اړوند ماشومان يا هغه ماشوم چې ځايي دی بايد له 

خپل فرهنګ، مذهب او يا له خپلې ژبې د ګټې اخستنې څخه محروم نه يش. همدا راز د مدين او 

سيايس حقونو د بني املليل ميثاق په 27مه ماده کې تاکيد شوی، هغه افراد چې له اقليتونو رسه 

اړه لري باید د خپلې ډلې له غړيو رسه یوځای د غونډو د جوړولو له حق څخه او همدا راز له فرهنګ، 

اظهار او د مذهبي فرايضو د تررسه کولو او يا د خپلې ژبې له کارولو څخه محروم نيش.  

د يونســکو سازمان د مورنيو ژبو منشور په درې ګونو بندونو کې هم تاکيد شوی: »د ښوونځيو 

ټول زده کوونکي بايد خپلې رســمي زده کړې په خپلې مورنۍ ژبې پيل کړي«. همدارنګه » ټول 

دولتونــه دنــده لري چې د مورنۍ ژبې د پياوړتيا او زده کړې لپــاره ټولې اړينې رسچينې، مواد او 

وســايل توليد او ووييش« همدا رنګه »د مورنۍ ژبې د تدريس لپاره بايد ښــوونکي په کايف اندازه 

وروزل يش او تيــار يش... ځکــه په مورنۍ ژبــه تدريس د ټولنيزې برابرۍ لپاره يوه وســيله ګڼل 

کیږي«.

د افغانســتان اسالمي جمهوري دولت هم د هيواد د اسايس قانون د اوومې مادې پر بنسټ، 

د ملګرو ملتونو د منشور او ټولو بني املليل ميثاقونو او د برش حقونو د نړيوالې اعالميې په رعايت 

کې چې افغانستان وررسه تړلی دی او يا يې منيل دي، همدا رنګه د اسايس قانون ۴۴، ۴3، 1۶ 

مــادو تــه ژمن دی چې د ميل فرهنګ او ژبو د پياوړتيا پــه الره کې او په هيواد کې د مورنيو ژبو د 

پياوړتيا او مالتړ په برخه کې جدي هڅې وکړي او د الزمو پروګرامونو په جوړولو او تررسه کولو کې 

کوښــښ وکړي. که څه هم د ډېر شــمېر خنډونو رسه په تېرو څو کلونو کې د مورنيو ژبو د پياوړتيا 

په برخه کې هڅې تررسه شوي دي؛ خو واقعيت دا دی چې د موضوع د اهميت او اړتيا پر بنسټ 

دا هڅې کايف نه وې او شته کمۍ ال ډېرې پاملرنې ته اړتيا لري. د موضوع حقيقت دا دی چې د 

مورنۍ ژبې د زده کړې او پياوړتيا لپاره هڅه د دې برشي حق د تامني په الره کې بنسټي ګام دی 

او د پاييدونکې سولې او ثبات لپاره په هيواد کې د ميل تفاهم زمينه برابروي. 

مسؤول مدیر

د مورنې ژبې 
زده کړه او 
پياوړتيا ميل 
تفاهم 
او پاييدونکې 
سولې ته زمينه 
برابروي 
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کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان 
تجلیل کرد. شــعار امسال هشــتم مارچ »همه 
باهم بسوی تغییر مثبت« است و تالش می شود 
تا وضعیت زنان در روستاها تغییر کند. سفیران 
بریتانیا و آلمان، نماینده ویژه سرمنشی سازمان 
ملــل متحد برای افغانســتان در این کنفرانس 
شرکت کرده بودند. بیشــتر اشتراک کنندگان 
این کنفرانس زنانی بودند که در صفوف نهادهای 

امنیتی خدمت می کنند. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
افغانستان در این کنفرانس گفت که افغانستان 
به عنوان عضوی از جامعه جهانی باید برای بهبود 
وضعیت حقوق بشــری زنان در روستاها تالش 
کند. خانم سمر افزود کمیسیون تالش می کند 
تا زنان بیشتری در نهادهای امنیتی مانند وزارت 
داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی فعالیت کنند. 

رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان با اشاره به اهداف انکشاف پایدار گفت 
که این اهداف رابطه نزدیکی با حقوق بشر دارد 
و در صورتی که اهداف هفده گانه انکشاف پایدار 
تطبیق شود، حقوق بشــری مردم نیز تضمین 
می شــود، زیرا با تطبیق این اهداف، فقر کاهش 
می یابد، مردم به خدمات صحی دسترسی پیدا 
می کننــد، زمینه تعلیم و تحصیــل کودکان و 
جوانان فراهم می شود و فقر و گرسنگی کاهش 

می یابد. 
داکتر ســمر گفت: »اگر در افغانستان مردم 
به تعلیم و تربیه دسترســی می داشتند ما امروز 
مشــکالت کمتری می داشــتیم. به هــر اندازه 
بی ســوادی کمتر شــود به همان اندازه فقر و 
گرســنگی نیز کاهش می یابد. اگــر پولیس ما 
باســواد می بود، ما مشکالت کمتری در تطبیق 
قانون می داشــتیم. به همین دلیل است که بر 
بهبود تعلیم و تربیه تاکید می کنیم تا زندگی بهتر 

داشته باشیم.«

شمولیت زنان در تصمیم گیری
هرچند حضور زنان در نهادهای دولتی بهبود 
یافته اما رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان گفت که زنان در تمام نهادهای دولتی 
به خصوص ارگان های امنیتی، باید در ســطح 
تصمیم گیری حضور داشته باشند و هر تصمیمی 
که گرفته می شــود، نظر زنان باید در آن شامل 
باشد. داکتر سمر با ارایه نمونه ای از غیبت زنان در 
برنامه ریزی و تصمیم گیری گفت با وجودی که 
میلیون ها دالر برای ساخت شاهراه کابل - هرات 
مصرف شــد، ولی چون زنان در پالیسی سازی 
سهم نداشتند، در این مسیر تشناب زنانه ساخته 
نشــده است در حالی که این امر یک نیاز جدی 
برای زنانی است که در این مسیر سفر می کنند.

بانو سمر گفت با وجود شعارهایی که در مورد 
تساوی جنسیتی داده می شود اما در عمل، زنان 
در تصمیم گیری های حضــور ندارند؛ به همین 
دلیل مشکالتی که زنان در عرصه های انکشافی 

دارند، راه حلی برای آن در نظر گرفته نمی شود. 

توصیه به زنان عضو ارگان ها امنیتی 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان اشتراک کنندگان این کنفرانس را که 
بیشــتر زنان عضو نیروهای امنیتی بودند، مورد 
خطاب قرار داد و گفت: »تابوشــکنی و حضور 
شما در نهادهای امنیتی قابل تقدیر است.« ولی 
معنی حضور زنان در نهادهای امنیتی نباید تنها 

به حضور آن ها خالصه شود. 
حمایت از زنان قربانی موضوع مهمی است 
که داکتر ســمر به آن اشاره کرد و گفت که هر 
زمانی که زنان قربانی می شــوند و برای رسیدن 
به عدالت به پولیس مراجعه می کنند، زنان عضو 
پولیس مســوولیت دارند تا با هم جنسان شان 

همکاری نمایند. 
داکتر ســمر خطاب به زنان عضو نیروهای 
امنیتی گفت: »تالش کنید ظرفیت تان را از نظر 

در مراسم گرامی داشت از روز جهانی همبستگی زنان

داکتر سیما سمر: 
تساوی جنسیتی به آموزش 
و ظرفیت سازی زنان وابسته است
حسین سیرت
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مسلکی و علمی بلند ببرید. داشتن علم سرمایه 
ای اســت که کسی از شما سلب نمی تواند؛ ولی 
علم را از شــما کسی گرفته نمی تواند.« رییس 
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان 
تاکید کرد کــه زنان عضو نیروهای امنیتی باید 
برخوردهای سازنده داشته باشند، کارهای مثبت 
انجام دهند: »اگر برخوردهای شما سازنده نباشد، 
شما آزار و اذیت می بینید. شما باید در محل کار، 

جامعه و خانه نمونه عفت و پاکی باشید.«
داکتر ســمر به زنان عضو نیروهای امنیتی 
توصیــه کرد که برای تطبیق قانون تالش کنند 
و پیش از هرکس دیگر، زنان خود باید قانون پذیر 

باشند. 
حمایت کمیسیون از زنان عضو نیروهای 

امنیتی 
یکی از وظایف اصلــی بخش آمبودزمن در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت 
و رسیدگی به مشکالت زنان در نهادهای امنیتی 
است. داکتر سمر گفت هر زمانی که زنان در این 
نهادها با مشــکل روبرو شوند، کمیسیون حاضر 
است تا »با حفظ محرمیت« این قضایا را بررسی 

و به آن رسیدگی کند. 
داکتر ســمر گفت: »اجازه ندهید که کسی 
خالف کرامت انسانی با شما رفتار کند. مصوونیت 
شما مهم اســت. شــما باید مصوونیت داشته 
باشید و ما از مصوونیت شما حمایت و حفاظت 

می کنیم.«
داشــتن برنامه منظــم در زندگی موضوع 
دیگری بود که رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر به آن اشاره کرد و از زنان خواست تا با تنظیم 
برنامه زندگی فرزندان کمتری به دنیا آورند. زیرا 
به هر اندازه زنان فرزند کمتر داشــته باشند به 
همان اندازه می توانند به امور مربوط به وظایف 

رسمی شان بهتر رسیدگی کنند. 
داکتر ســمر گفت خانواده هایی که فرزندان 
کمتــر دارنــد، از وضعیت اقتصــادی بهتری 
برخوردارند و داشتن چنین برنامه ای در زندگی از 

ادامه فقر در خانواده ها جلوگیری می کند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان زنان را به آموزش و یادگیری تشویق 
کــرد و افزود تــا زمانی که زنــان در نهادهای 
امنیتی ظرفیت خود را بلند نبرند، نمی توانند در 
پست های باالتر فعالیت کنند. بانو سمر بر حضور 
زنان در ســطوح عالی تصمیم گیری در عرصه 
نظامی نیز تاکید کرد: »در شــورای امنیت ملی 
هیچ زنی حضور ندارد. هنوز به این باور نیستند 
که زن می تواند در تصمیم گیری ها کمک کنند. 
ما باید این وضعیت را تغییر دهیم. متاسفانه ما 
همه چیز را مردانه می سازیم. پالن های انکشافی 

ما مردانه است.«
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان با تاکید بر تطبیق قانون گفت هر زمانی 

که زنان در نهادهای امنیتی با نقض قانون روبرو 
می شوند نباید سکوت کنند: »در صورتی که با 
یک کار غیرقانونی مواجه می شوید، اگر خاموشی 
اختیار می کنید شما شریک جرم هستید. بخاطر 
خاتمه دادن به فرهنگ معافیت هر زمانی که با 
یک عمل غیرقانونی مواجه می شوید، باید صدای 

تان را بلند کنید.«
پیام بانوی اول 

روال غنی بانوی اول کشور با ارسال پیامی به 
مناسبت هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان 
این روز را تبریک گفت. در این پیام از شجاعت 
و عزم راســخ زنان برای حضور در ســکتورهای 

امنیتی قدردانی شد.
بانــوی اول کشــور در این پیــام از حضور 
قدرتمند زنان در عرصه اقتصادی قدردانی کرد و 
گفت که این حضور می تواند زندگی زنان را تغییر 
دهد. بانوی اول افزود با وجودی که مشــکالت 
زنان در جامعه افغانســتان بسیار زیاد است، اما 
نشانه هایی از پیشرفت نیز دیده می شود. چنانچه 
زنان تجارت پیشــه حاال می توانند مســتقالنه 

فعالیت کنند.

ســفیر بریتانیا در افغانستان سخنران دیگر 
این کنفرانس بود. او گفت با وجودی که تغییرات 
زیاد در انگستان در رابطه به حقوق زنان به وجود 
آمده اما هنوزهم کاستی های وجود دارد. او گفت 
که زنان در انگستان تا صد سال پیش حق رای 

نداشتند.
سفیر انگلستان بر مشارکت و حضور زنان در 
پروسه صلح تاکید کرد و گفت که کشورش از این 
حضور حمایت می کند تا در هنگام گفتگوهای 
صلح، زنان افغانســتان نیز حضور داشته باشند 
و هر توافقی صورت می گیــرد، نظر زنان در آن 

مدنظر گرفته شود. 
براســاس اظهارات ســفیر بریتانیا، در حال 
حاضر ۵0 درصد بورســیه های تحصیلی که از 
ســوی حکومت انگســتان برای افغانستان در 
نظر گرفته می شــود، به زنان اختصاص می یابد. 
سفیر بریتانیا گفت که در حال حاضر کشورش 
مسوولیت آموزش اردوی ملی به خصوص زنان را 
در آکادمی مارشال فهیم به عهده دارد و صد زن 

در این مرکز آموزش می بینند. 
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد 
در افغانستان از سخنرانان دیگر این برنامه بود. او 
گفت که دسترسی به تساوی جنسیتی بزرگترین 
چالش حقوق بشــر در جهان اســت. به گفته 
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان 
با وجودی که میلیون ها زن و دختر از حق تعلیم 
و تحصیل برخوردار شــده اند، اما هنوزهم زنان 

مشکالت زیادی دارند. 
خشــونت های خانوادگی، نابرابــری زنان با 
مردان، کار بدون مزد زنــان در خانه، آزار اذیت 

در جامعه و محل کار، تبعیض و چالش هایی که 
زنان بیجاشده و عودت کننده با آن روبرو هستند، 

مشکالتی است که زنان با آن روبرو هستند. 
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد 
برای افغانستان در این کنفرانس گفت باوجودی 
که از تصویب نشــدن قانون منع خشونت علیه 
زن در پارلمان نگران است اما »خوشبختانه« این 
قانون به عنوان فرمان تقنینی توشیح شده و در 

نهادهای عدلی و قضایی اجرا می شود. 
تلفات زنان در نتیجه جنگ ها و برخوردهای 
مســلحانه مورد دیگری بود کــه نماینده ویژه 
سرمنشی سازمان ملل متحد از آن ابراز نگرانی 
کرد. او گفت که در سال 2017 حدود 300 زن 
در نتیجه جنگ  جان شــان را از دست داده اند. 
بیشــتر این زنان در مساجد و مراکز مذهبی در 

هنگام حمالت انتحاری کشته شده اند. 
در این کنفرانس قانون منع خشــونت علیه 
زن، قطعنامه 132۵ شــورای امنیت ملل متحد 
و کنوانســیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان 
نیز مورد بحث و بررســی قرار گرفت و در رابطه 
به جزییات این اســناد برای اشتراک کنندگان 

معلومات داده شد. 
قدریه یزدان پرســت کمیشــنر کمیسیون 
مستقل حقوق بشــر افغانستان با تشریح قانون 
منع خشونت علیه زن تاکید کرد که این قانون 
بایــد در تمام محاکم عملی شــود. خانم یزدان 
پرست تاکید کرد که این قانون نسبت به قوانین 
دیگر ارجحیت دارد و هر زمانی که ماده های این 
قانون با ماده های قوانیــن دیگر در تعارض قرار 
داشته باشند، قانون منع خشونت در اولویت قرار 

می گیرد. 
ثریا صبحرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان محتوای قطعنامه 132۵ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی 
قرار داد و گفت که تمام کشور برای حفظ امنیت 
و ثبات مسوولیت دارند. خانم صبحرنگ تاکید 
کرد که زنان نقش مهمی در تامین صلح و امنیت 
جهانی دارد و زنان باید در تمام تصمیم هایی که 
در عرصه صلح و امنیت گرفته می شود. شریک 

باشند. 
لطیفه ســلطانی هماهنــگ کننده بخش 
حمایت و انکشــاف حقوق زنان در کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان کنوانسیون منع 
هرگونه تبعیض علیه زنان را مورد بررسی قرار داد 
و گفت که هنوز هم مشکالتی در عرصه برابری 
جنسیتی در افغانستان وجود دارد. زیرا باوجود 
قوانینی که در این عرصه تصویب شده، کار زنان 
در خانه بدون مزد به حساب می آید و سن ازدواج 

برای زنان و مردان تبعیض آمیز است.
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محفل بزرگداشت از روز جهانی همبستگی 
زنان تحت عنوان »بزرگداشــت از روز جهانی 
مبارزه زنــان بخاطر عدالت خواهی« با حمایت 
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر و میزبانی 
موسسه اورتوپیدیک کابل برگزار شد. مسووالن 
کمیســیون در این محفل بر حمایت از حقوق 
بشری اشخاص دارای معلولیت تاکید کردند و 
گفتند که همه افراد جامعه به شمول اشخاص 
دارای معلولیــت باید از حقوق بشــری خود 

برخوردار شوند. 
مکی سیاوش رییس موسسه اورتوپیدیک 
کابل گفت که هدف اصلی اش کاهش معلولیت 
در جامعه اســت و همواره تالش کــرده تا از 

در محفل گرامی داشت از روزجهانی همبستگی زنان

داکتر ثریا صبحرنگ: 
معلوالن ذهنی باید مورد 
حمایت قرار گیرند
*حسین سیرت

طریق بازتوانی اشخاص دارای معلولیت آن ها را 
به عنوان اشخاص مفید به جامعه تقدیم کند. او 
گفت: »وقتی یک شخص دارای معلولیت این جا 
تداوی می شــود و لبخند می زند، من خرسند 
می شوم. زیرا فکر می کنم که توانسته ام خوشی 

و لبخند را برای یک انسان هدیه بدهم.«
خانم ســیاوش افزود کودکانــی که دارای 
پاهای کج هســتند و یــا از مرض دیگگ رنج 
می برنــد، در این موسســه تداوی می شــوند: 
»این اطفال وقتــی مراجعه می کنند و تداوی 
می شــوند، کامــال از جامعه معلولیــت فارغ 
می شــوند.« این موسسه همه ســاله از 300 
تا ۵00 طفل را که دارای معلولیت می باشــد 

تداوی می کند. خانم ســیاوش گفت با کاهش 
کمک هــای جهانی فعالیت این موسســه نیز 
اندکی کاهش یافته زیرا تا چند ســال پیش تا 

هزار نفر در این موسسه تداوی می شد. 
ظرفیت سازی افراد دارای معلولیت فعالیت 
دیگر این موسسه است. چنانچه در پانزده سال 
گذشته ده تن از اشــخاص دارای معلولیت تا 

سطح لیسانس و ماستری تحصیل کنند.

تاکیــد بر حمایت از حقوق بشــری 
اشخاص دارای معلولیت 

داکتــر ثریــا صبحرنگ کمیشــنر بخش 
حمایت از اطفال کمیســیون مستقل حقوق 
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بشر افغانستان در این محفل گفت کمیسیون 
همواره تالش می کند تا با حمایت از نهادهایی 
که در عرصه بازتوانی اشخاص دارای معلولیت 
فعالیت دارند، زمینه را بــرای بهبود وضعیت 
حقوق بشــری این افراد مســاعد سازد. داکتر 
صبحرنــگ تاکید کــرد که اشــخاص دارای 
معلولیــت زمانی می توانند از حقوق اساســی 
شــان مانند حق تعلیم، تحصیل، مسکن و کار 
بهره مند شــوند که زمینه برای بازتوانی آن ها 

مساعد گردد. 
داکتــر صبحرنگ با تقدیر از کارکردهای و 
اورتوپیدیک  فعالیت های بشردوستانه موسسه 
کابل گفت که این موسســه به اشخاص دارای 
معلولیت »زندگی دوباره می دهد« و توانســته 
اســت تا بهترین خدمــات را بــرای بازتوانی 
اشــخاص دارای معلولیت انجام دهد؛زیرا این 
موسســه کودکانی را که بــا معلولیت به دنیا 
می آیند تداوی می کند و با ساختن دست ها و 
پاهای مصنوعی برای اشخاص دارای معلولیت 
آن ها را قادر می ســازد تا مانند ســایر افراد به 

فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بپردازند. 
کمیشنر کمیسیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان تاکید کرد کــه فعالیت های موثر 
موسســه اورتوپیدیک کابل ســبب می شود تا 
اشــخاص دارای معلولیت از کرامت انســانی 
برخوردار شــوند و بــه عنوان افــراد فعال در 
جامعه عرض اندام کنند: »فعالیت این موسسه 
سبب می شود تا اشخاص دارای معلولیت پس 
از بازتوانی تبدیل به انســان هایی شــوند که 
هیچگونه وابستگی و نیازی به دیگران ندارند، 
خــود می توانند زندگی کننــد، درس بخوانند 
و بــرای جامعه مفید باشــند. مدیریت چنین 

موسسه ای قابل قدر است.«

نبود حمایت از معلوالن ذهنی 
نبود میکانیزم های حمایتی برای معلوالن 
ذهنی یکی از نگرانی هایی بود که در این محفل 
مطرح شــد. داکتر صبحرنگ گفت افرادی که 
معلولیت های ذهنــی دارند مورد حمایت قرار 
نمی گیرنــد و هیچ مرجعی بــرای حمایت و 
نگهداری آن ها وجود ندارد. کمیشنر کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان با ارایه مثال هایی 
از زندگــی رقت بار معلوالن روانی گفت زنان و 
دخترانــی که از معلولیت روانــی رنج می برند 
نه تنها مــورد حمایت قــرار نمی گیرند؛ بلکه 
مثال هایــی وجــود دارد که آن هــا به صورت 
وحشیانه ای مورد تجاوز قرار می گیرند، کرامت 
انسانی شان پایمال می شود و همواره در معرض 

سوء استفاده جنسی قرار دارند. 
کمیشــنر بخش حمایت از حقوق اطفال 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت 
که در حال حاضر هیچ نهاد دولتی به شــمول 

وزارت کار شــهدا و معلولین، ســره میاشت، 
وزارت زنان مکان مشــخصی بــرای نگهداری 
معلوالن روانی ندارد به این دلیل حقوق بشری 
این اشخاص نقض می شــود. خانم صبحرنگ 
تاکید کرد: »حکومت باید احساس مسوولیت 

کند.«

فعالیت های موسسه اورتوپیدیک 
مــاه پیکــی صدیقــی معاون موسســه 
اورتوپیدیــک کابــل کــه این موسســه در 
بخش های بازتوانی اشــخاص دارای معلولیت 

داکتر صبحرنگ در این محفل 
گفت، افرادی که معلولیت های 
ذهنی دارند مورد حمایت قرار 

نمی گیرند و هیچ مرجعی برای 
حمایت و نگهداری آن ها وجود 
ندارد.  وی با ارایه مثال هایی 

از زندگی رقت بار معلوالن 
روانی گفت زنان و دخترانی 
که از معلولیت روانی رنج 

می برند نه تنها مورد حمایت 
قرار نمی گیرند؛ بلکه مثال هایی 
وجود دارد که آن ها به صورت 
وحشیانه ای مورد تجاوز قرار 
می گیرند، کرامت انسانی شان 
پایمال می شود و همواره در 
معرض سوء استفاده جنسی 

قرار دارند. 

فعالیت می کند. افرادی که به هر دلیلی دست 
یا پای شان در نتیجه جنگ یا حوادث طبیعی 
قطع می شود به این موسسه مراجعه می کنند، 
تداوی می شــوند و برای شــان دست یا پای 
مصنوعی ساخته می شــود تا بتوانند دوباره به 

عنوان افراد فعال در جامعه ادغام شوند. 
ارتوپیدیک  خانم صدیقی افزود موسســه 
کابل همچنین زمینه آموزش افرادی را فراهم 
می کنــد کــه می خواهند در بخــش بازتوانی 
اشــخاص دارای معلولیت فعالیــت کنند و با 
ســاخت دســت ها و پاهای مصنوعــی زمینه 
بازتوانی آن ها را فراهم نمایند. خانم ماه پیکی 
گفت که صدها تن از اشخاص دارای معلولیت 
پس از تداوی و بازتوانــی صاحب کار و حرفه 

شده  اند. 
نجیــب اهلل زدران ببــرک  زی هماهنــگ 
کننده بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در این محفل گفت که موسسه 
اورتو پیدیک کابل خدمات ارزشمندی را انجام 
می دهــد و فعالیت های این موسســه ســبب 
می شود تا کودکان از حقوقی که در کنوانسیون 
جهانی طفل بر آن تاکید شده، مستفید شوند. 
آقای ببرک زی گفت: »من هیچ نهاد دولتی 
را ندیده ام که طفلی را که دو پایش قطع شده 
باشــد، چنین کودکانی را شامل مکتب بسازد 
بعدا زمینه تحصیل لیسانس و ماستری اش را 
فراهم کند. اما موسسه اورتوپیدیک کابل این 
خدمات را انجام داده اســت.« آقای ببرک زی 
گفــت که با این خدمــات کودکانی که دارای 
معلولیت هستند از حقوق بشری شان برخوردار 

می شوند. 
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با همکاری  افغانســتان  موسســه میدیکا 
کمیســیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان 
کنفرانسی را زیر عنوان »عدالت برای متضررین 
معاینــات نســایی« در کابل برگــزار کرد. این 
کنفرانس روز یک شــنبه 13 حوت 1396 در 
هوتل کابل سرینا برگزار شد و اشتراک کنندگان 
کنفرانس بر پایان دادن به عمل آزمایش بکارت 

تاکید کردند. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان در این نشست گفت در 
حالی که آزمایش بکارت خالف کرامت انسانی 
اســت، ولی هنوزهم این عمل به منظور تثبیت 

جرم انجام می شود. 
به باور رییس کمیســیون مســتقل حقوق 
بشــر افغانســتان این آزمایش »توهین آمیز و 
تحقیرآمیز است« و نهادهای دولتی مکلف اند 
تا برای پایــان دادن به این عمل خالف حقوق 
بشری پایان دهند. خانم سمر گفت که شماری 
از کارمنــدان صحی و موظفیــن تطبیق قانون 
فکر می کنند که انجام آزمایش بکارت بخشــی 
از وظایف آنان می باشــد در حالی که این عمل 
در مغایرت آشکار با قوانین و ارزش های حقوق 

بشری قرار دارد. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانســتان تاکید کرد که آزمایــش بکارت با 
استفاده از جبر و اکراه پیامدهای بسیار بد روانی 
و اجتماعی دارد. چنانچه بسیاری این قربانیان از 
جامعه ترد می شوند و یافته های کمیسیون نیز 
نشان می دهد که برخی از این قربانیان مجبور 
می شوند تا خانه ها و روســتاهای شان را برای 

حفظ آبر و کرامت انسانی شان ترک کنند.
یافته های کمیســیون نشــان می دهد که 
بعضی از قربانیان آزمایــش بکارت حتا پس از 
کوچیدن از مناطق اصلی شان نیز مصوون نبوده 
و مجبور به ترک افغانستان شده اند. داکتر سمر 
گفت تالش های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان برای پایان دادن به این عمل ادامه 

داکتر سیما سمر در کنفرانس
»عدالت برای متضررین معاینات نسایی«:

آزمایش بکارت خالف قانون 
و مغایر با کرامت انسانی است
حسین سیرت

دارد: »هدف این اســت که ما در افغانســتان 
فضایی را ایجاد کنیم تا انســان ها با مصوونیت 
زندگی کنند.« رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان گفت که در شانزده سال گذشته 
در نتیجــه دادخواهی های کمیســیون موارد 

آزمایش بکارت کاهش یافته است. 
عمل خالف قانون

آزمایش پرده بکارت یکــی از برخوردهای 
معمول در کابل و والیات برای کشــف و اثبات 
جرم اســت. نهادهای تنفیذ قانون به خصوص 
پولیس، دختــران و زنانی که را که از خانه فرار 
می کنند به طب عدلی معرفی می کند تا با انجام 
آزمایش پرده بکارت مجرم بودن یا نبودن زنان 
ثابت شود. این عمل معموال به صورت اجباری 
صورت می گیرد و در برخی موارد زنان قربانی در 

حضور چند مرد مورد آزمایش قرار می گیرند.  
براساس اظهارات مسووالن میدیکا افغانستان 
آزمایش بکارت پیامدهای بســیار ناگواری برای 

زنــان قربانی دارد. زیرا پــس از انجام این عمل 
آبرو و حیثیت شان به شدت صدمه دیده است. 
مسووالن این موسسه گفتند که در سال 2017 
حدود 40 تن از زنان مجبور به آزمایش بکارت 
شــده، و برای رسیدن به عدالت خواهان کمک 

شده اند. 
حمیرا امیر رســولی رییس موسسه میدیکا 
افغانستان در این کنفرانس گفت: »این معاینات 
از نظر طبی، صحی و علمی اســاس ندارد. این 
معاینات به حدی بی اعتبار اســت که سازمان 
جهانی صحت اعالم کرده اســت که کارمندان 
صحــی هرگز نباید به اجــرای چنین معاینات 

مبادرت ورزند.«
به باور نهادهای مدافع زنان آزمایش بکارت 
خالف قوانین داخلی و کنوانســیون هایی است 
که افغانســتان آن ها را پذیرفته است. در جزوه 
معلوماتی موسسه میدیکا افغانستان آمده است 
ادمه در صفحه 17 
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کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
ســه گزارش مهم در رابطه به وضعیت زنان را 
به نشر رســانید. گزارش های »وضعیت حقوق 
بشــری زنان در دهات«، »گزارش آزار و اذیت 
زنان« و »گزارش ســاالنه خشونت علیه زنان« 

روز شنبه 19 حوت 1396 نشر شد. 
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در یک نشست خبری که 
به مناسبت نشر این گزارش ها برگزار شده بود 
گفت از آزار و اذیت زنــان در جاده ها، خانه ها 
و شــهر و بازار ابراز نگرانی کرد. »ما خواستیم 
که یک نظر ســنجی کنیم و آن را در اختیار 
مردم قرار دهیم. ما تاکید می کنیم که اگر فضا 
برای دختران و زنان مصوون نباشد، همه افراد 
ســاکن در یک جامعه مصوونیت ندارند و در 
نتیجه ما به سوی انکشاف پایدار و صلح و ثبات 

نمی رویم.«
در این نظر ســنجی بــا 1۵30 نفر گفتگو 
شــده و از این میان 1307 تن اذعان کرده اند 
که به شکلی از اشــکال مورد آزار و اذیت قرار 

گرفته اند. 
براســاس این نظر ســنجی 8۵.4 درصد 
زنان که در این نظر ســنجی با آن ها مصاحبه 
شــده، به شکلی از اشــکال مورد آزار و اذیت 
قرار گرفته اند. داکتر سمر گفت که آزار و اذیت 
تکان دهنده است: »این بســیار تکان دهنده 
است. اگر قرار باشد که خانم ها برای کار، درس 
خواندن و موارد دیگر از خانه بیرون شوند و در 
هیچ جای احساس مصوونیت نکنند، این بسیار 

نگران کننده است.«
نظرسنجی انجام شــده حاکی از آن است 
کــه زنان با 3888 نــوع آزار و اذیت در خانه، 
جاده ها و در مجموع جامعه روبرو هســتند. در 
مجموع زنان گفته اند که با 1۵ نوع آزار و اذیت 
در جامعه روبرو هســتند کــه مهم ترین آن ها 
جوک و پرزه گفتن، در خواست رابطه جنسی، 
دشنام و توهین، شانه زدن و لمس کردن بدن 

زنان می باشد. 

خشونت علیه زنان 
براســاس این گــزارش در ســال جاری 
خورشیدی 4340 نوع خشونت ثبت شده است. 
اما داکتر ســمر گفت که این تمام خشونت ها 
نیست، زیرا آمار کلی خشونت به مراتب بیشتر 
از این می باشــد. در 2046 مورد شاکی ها خود 
به کمیســیون مراجعه کرده  و شکایات شان را 
ثبــت کرده اند. در برخی موارد یک زن با چهار 

نوع خشونت نیز روبرو بوده اند. 
براســاس این گزارش، شــمار زنانی که به 
کمیسیون شکایت کرده، 11.7 درصد افزایش 
یافته است. داکتر سمر گفت که اکثر زنانی که 
به کمیســیون مراجعه کرده  در شهرها زندگی 
می کنند به این معنا که این زنان دسترسی به 
دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

دارند.
براســاس گزارش کمیسیون، 32.7 درصد 

خشونت فزیکی، ۵.3 درصد خشونت جنسی، 
30.3 درصد خشــونت لفظــی، 17.3 درصد 
خشونت اقتصادی، 14.4 درصد سوء استفاده از 
فرهنگ و عنعنات می باشــد. در 24 مورد زنان 
یا خود دســت به آتش زدن خود زده و یا هم 
از ســوی دیگر آتش زده شده است. قتل زنان 
40 مورد و 80 درصد زخمی شدن زنان در این 

گزارش ثبت شده است. 

افزایش محاکمه های صحرایی 
یکــی از نگرانی هــای اصلی کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان محاکم صحرایی 
اســت. داکتر سمر گفت: »کمیسیون بسیار به 
تشــویش است، زیرا متاســفانه میزان محاکم 
صحرایی بجای این که کاهــش یابد، افزایش 
یافته است و این نشــان می دهد که قانون در 
افغانستان تطبیق نمی شود.« براساس گزارش 
کمیســیون12 تن در نتیجه محاکم صحرایی 
ادامه در صفحه 21

در نشست خبری وضعیت زنان کشور

داکتر سیما سمر: از افزایش 
محاکمه های صحرایی نگرانیم
حسین سیرت
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د ملګــرو ملتونو په وينا، د افغان حکومت، 

اړوندو ادارو او مدين ټولنو رسه د ګډو هڅو په 

نتيجه کې په افغانســتان کې د ښځو د حقونو 

پــه برخه کې د پام وړ بدلون راغلی او دا مهال 

ډېری ښــځې د تعليم او ســيايس مشــارکت 

د حقونــو تر څنګ خپلو نــورو ډېری حقونو ته 

الرسسی لري؛ خو ال هم په ټولنه او کورنيو کې 

ښــځو رسه تاوتريخوالی يوه ســرته ننګونه ده، 

ښځو رسه د 
تاوتريخوايل پر 
ضد سخته! مبارزه
نرصت الهام

چې افغانې ښځې ترې کړيږي.

ښځو رسه تاوتريخوالی په ټوله کې د برشي 

ټولنې او په ځانګړي ډول په افغاين ټولنه کې 

يوه جدي ننګونه ده، په تېرو پنځه لســو کلونو 

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوايل پر ضد د پرله 

پسې مبارزې او کار رسه-رسه ال هم ښځو رسه 

تاوتريخوالــی او زور زياتی په لــوړه کچه دی، 

چې هم پخپله ناوړه، نــاروا او غري برشي چاره 

ده او هــم خپلــو حقونو څخه د ښــځو د برخه 

منېدو په برخه کې د محدوديتونو المل کيږي.

ښځو رسه د تاوتريخوايل وضعيت:

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون د 139۶ مــايل کال رپوټ، چې 

ښــځو رسه د تاوتريخــوايل د وضعيــت او د 

تاوتريخــوايل د عواملــو او زمينو پــه هکله يې 

خپور کړی ښيي، چې په دې کال کې ۴3۴0 

د تاوتريخوايل پېښــې له کميسيون رسه ثبت 

شــوې دي، دا له تاوتريخوايل ډکې پېښې له 

22۸۶ ښځو رسه پېښې شوې دي، چې د تېر 

کال په نســبت پکې زياتوالی هــم راغلی او د 

رپوټ په وينا عموماً له ناوړو دودونو او رواجونو 

رسه اړيکه لري.

د تاوتريخــوايل لــه بېالبېلو بڼــو څخه يو 
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هم جســمي يا فزيکــي تاوتريخوالی دی چې 

د ښــځو پر وژلــو متاميــږي، دا نامويس وژنې 

دي چې په حيثيتي او نامويس توجيهاتو رسه 

تررسه کیږي.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون په 139۶ کال کــې د قتل 277 

پېښې مســتندې کړې دي چې د تېر کال په 

پرتلــه اته فيصــده زياتوالی ښــيي. د رپوټ د 

معلوماتو له مخې له يادو پېښو څخه 13۶ يې 

نامويس وژنې دي، چې د 1۴2 پېښو عاملني 

تښتېديل او نه دي نيول شوي.

بــاور دا دی چې ښــځو رسه تاوتريخوالی 

يوه ټولنيــزه پديــده ده او د ټولنې په فرهنګ 

او سنتونو کې ريښــه لري، خو د افغانستان د 

برش حقونو خپلواک کميســيون ارزونې ښيي 

چــې پر ښــځو تاوتريخوالی پــه کورنيو کې ال 

ډېر دود دی؛ په 139۶ مايل کال کې ۴11۸ 

پېښې، چې ښــځو رسه د تاوتريخوايل د ټولو 

پېښو 9۴فيصده کيږي، د کورنۍ په چاپېريال 

کې پيښــې شــوې دي. همدا راز 79 پېښــې 

پر ســړکونو يا کوڅو کې، 29 پېښــې د کار په 

ځای، اداره او روغتون کې، 1۶ د تاوتريخوايل 

پېښــې پــه ښــوونيزو مرکزونــو ښــوونځيو او 

پوهنتونونو کې، 10 پېښــې په توقف ځای يا 

محبس کې پېښــې شوې دي او 3۴ پېښې نه 

دي مشخصې شوې.

همــدا راز د کميســيون د رپوټ په حواله، 

شــاوخا له 90سلنه ښــځو رسه د نرانو له خوا 

تاوتريخوالــی شــوی، چــې په هغــې کې له 

۸0فيصدو زيات يې خاوندان پر خپلو ښځو د 

تاوتريخوايل عاملني پيژندل شوي.

د رپــوټ په بــاور پر ښــځو د تاوتريخوايل 

الملونــه او عوامــل بېالبېل دي، چــې تر ټولو 

مهم يې د نــاوړو عرفونو او عنعناتو موجوديت، 

د امنيت نشــتوالی او په ولسواليو واليتونو کې 

د دولت د حاکميت کمزوري، بې سوادي فقر 

و بې کاري او پر نشه يي توکو روږديدل دي.

همــدا راز، پــه 139۶ کال کــې په کليو، 

قريو او لرې پرتو سيمو کې د افغانستان د برش 

حقونو خپلواک کميســيون د ارزونو پر اساس 

خپور شــوي رپوټ کې راغيل چې په دې کال 

کې په کليــو کې 10 پېښــې د ژوند د حق د 

نقض پېښې شــوې دي، چې په تېر کال کې 

يې شــمېر 1۵ ښودل شــوی و او په تېرو درې 

کلونو کې يې شمېر 3۸ ښودل شوی.

همــدا راز په تېــرو درې کلونو کې په کليو 

کې د انســاين کرامت د نقض ۶۵ پېښې ثبت 

شوې دي او په 139۶ کال کې د تاوتريخوايل 

د ټولو ډولونو شمېر ۸01 دی چې کميسيون 

ثبت کړي دي، د کميســيون په وينا دا واقعي 

شمېر نه دی، بلکې يواځې د هغو پېښو شمېر 

دی چې د کميسيون د کارکوونکو په زیار ثبت 

شوې دي او ډېری د تاوتريخوايل پېښې هيڅ 

نه رپوټ کيږي او يا هم پټې پاتې کيږي.

د دفاعي او امنيتي بنسټونو منسوبينې:

پــه 139۶ کال کې په امنيتي ادارو کې د 

افغانســتان د برش حقونو خپلواک کميسيون 

د امبودزمــن برخې د ارزونــې رپوټ په کورنيو 

چــارو وزارت، دفــاع وزارت او د مــيل امنيــت 

عمومي رياست کې د ښځينه منسوبينو څخه 

د پوښــتنپاڼو په ډکولو رسه جوړ شوی، چې د 

يادو ادارو له ښــځينه منســوبينو څخه پکې د 

زورولو او زورزيايت په اړه هم پوښــتنې شــوې 

دي.

د کميســيون څارونکو له ۶۵1 ښځو رسه 

چې په پوليســو، اردو او ميل امنیت کې دنده 

تررسه کوي، مرکې کړې دي، خو په رپوټ کې 

راغــيل چې په دې کــې ۵79 مرکې د کورنيو 

چارو وزارت اړوند له ښځينه پوليسو رسه شوې 

دي، رپــوټ وايي چــې دا کار قصدي او پالن 

شوی نه دی، بلکې د کميسيون څارونکو وييل 

چې له يــو اړخه پــه اردو او مــيل امنيت کې 

ښځو کارکوونکو ته د مرکې لپاره الرسسی کم 

دی او لــه بل پلوه د ميل امنيت رياســتونو او 

دفــاع وزارت وررسه الزمه همکاري نه ده کړې؛ 

ښــکاري چې د دفــاع وزارت او د ميل امنيت 

عمومي رياست د ځينو مالحظو له امله د مرکو 

اجازه نه ده ورکړې.

په رپوټ کې راغيل چې دا مهال په هيواد 

کــې د ښــځو پوليســو شــمېر 3۴۸7 تنو ته 

رسيږي، چې د کورنيو چارو وزارت د مسئولينو 

پــه وينا دغــه شــمېر بايــد تــر 2020 پورې 

10000 ته لوړ يش.

د رپــوټ په حواله، ال هم ښــځې د کورنيو 

چارو وزارت په کليدي پوستونو کار نه کوي، په 

200 جرناالنو کې يواځې دوه يې ښځې دي، 

23 ښــځې ډګرواالنې دي، چې ښځې عمومًا 

د کورنيــو چــارو وزارت په پاليــي جوړونه او 

تصميم نيونه کې هم برخه نه لري. همدارنګه 

په ميل اردو کــې دا مهال په ملکي او نظامي 

برخو کې 1۶19 ښځې دنده تررسه کوي چې 

د ښــځو د شــمېر لوړولو په برخــه کې د ميل 

دفــاع وزارت له پخوانيــو تصميمونو رسه رسه، 

چې غوښتل يې تر دا مهاله په ميل اردو کې د 

ښځو شمېر لس فيصدو ته ورسوي، ال هم دغه 

شمېر ډېر کم دی او په ميل اردو کې ښځې له 

يو فيصد څخه هم کمې دي.

د دفاعــي او امنيتــي ادارو مســئولني په 

تاکيد رسه وايي، چې په يادو ادارو کې له ښځو 

رسه هيــڅ ډول تبعيــض نه کیــږي او له نرانو 

زيات حقونــه او امتيازونه لري، خو يو شــمېر 

ښځو چې مرکې وررسه شوي دي د کميسيون 

څارونکو ته وييل چې له تبعيض رسه مخامخې 

دي او له نرانو رسه له برابرو حقونو او امتيازونو 

نه دي برخه منې، هغو ښځو چې مرکې وررسه 

شوي وييل، چې د ظرفيت لوړونې په فرصتونو 

او په کور دننه او بهر کې د مسلکي زده کړو په 

برخو کې له تبعيض رسه مخامخې دي.

د کميسيون د موندنو پر بنسټ، په دفاعي 

او امنيتي بنسټونو کې له ښځو رسه زور زياتی 

شــته او د پام وړ شــمېر ښــځې کم تر کمه د 

تاوتريخوايل له يوې بڼې رسه مخامخې شوې 

دي؛ ځينې يې له خفيف او ځينې يې له ډېرو 

ســختو زورونو رسه هم مخامخې شوې دي. د 

ټولو هغو ښــځو رسه چې مرکې شوې دي ۸۶ 

ښځو وييل دي چې له جني زورونې رسه مخ 

شوې دي. رپوټ وړاندې کاږي، چې د قانون د 

تنفيذ په ادارو کې دا يوه ډېره اندېښمنوونکې 

شمېره ده او ممکن دا شمېرې ټول واقعيت هم 

و نښودالی يش، ځکه ډېری ښځو کيدای يش 

د موضوع د حساســيت او يا هم وېرې له امله 

نه وي غوښتې چې په دې اړه خربې وکړي.

د امبودزمــن د ارزونې له مخې، په دفاعي 

او امنيتي ارګانونو کې له هغو ښځو څخه چې 

مرکې وررسه شوي دي، له 13٪ فيصدو زياتې 

له زورولو رسه مخ شــوې دي، خو د امبودزمن 

د رپوټ پــه وينا کله چې د مرکــه کوونکي له 

خوا د زورونې بېالبېلې بڼې پوښتل شوې دي 

دغه شــمېره 20٪ ته لوړه شوې ده او دا د دې 

ښــکارندويي کوي چې ځينو مرکه شويو د ازار 

او زورونې ځينې ډولونه، زورونه نه ګڼله. 

د ياد رپوټ د ارزونو له مخې ډېری ښــځې 

له کالمي زورونې رسه مخامخې دي، د هغوی 

نارينه همکاران ترې د شخيص او جني ژوند 

په اړه پوښــتنې کوي، يا يــې په څېره او لباس 

خــربې کوي او يا هم ټوکــې پرې کوي، يا يې 

هم د جني اړيکې په وړانديز زوروي. لکه په 

ياد رپــوټ کې راغيل، 19٪ هغه ښــځې چې 

زورول شوې دي وييل يې دي، چې د څېرې، 

لباس او يا هم ښــکال په اړه نامناسبو جني 

خربو باندې زورول شوې دي، ځينو نورو وييل 

چې په اشارو او يا هم په فيزيکي لحاظ زورول 

شوې دي.

پــه ياد رپــوټ کې لــه امنيتــي او دفاعي 

بنســټونو غوښــتل شــوي، چــې د ښــځينه 

پاتې په 25 مخ کې
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پیشینه حضور زنان در ساختار دولت
زنان افغانســتان در تاریــخ معاصر حضور 
کمرنگی در ساختارهای رسمی دولت داشته اند. 
در دوره شــاه امان اهلل خان زنــان در محافل 
دولتی حضــور یافتند؛ اما نقش آن ها بیشــتر 
سمبولیک بود و در تشــکیالت رسمی دولتی 
زنان جایی نداشــتند. در دوره پادشاهی محمد 
ظاهر شاه نیز زنان در ساختار رسمی حکومت 

سهمی نداشتند. 
زنــان افغانســتان از 1970 تــا 1990 در 
برخی از پســت های دولتی حضور یافتند و  در 
پســت های معلمی، ســارنوال و استاد دانشگاه 
فعالیت می کردند. در اواخر دهه 1970 سه زن 
در شــورای ملی راه یافتند و از مردم افغانستان 
در پارلمان نمایندگی می کردند؛ اما هیچگاهی 
زمینــه برای فعالیت زنان در پســت های عالی 

اشــتیاق فراوان به درس و تحصیل راحله را واداشــت تــا پس از فراغت از 
مکتب و سپری کردن امتحان کانکور وارد دانشگاه کابل شود. او امیدوار بود که 
پس از فراغت از دانشــگاه و یافتن کار در ادارات دولتی می تواند هزینه هایی که 
خانواده فقیرش برای ادامه تحصیل او فراهم کرده بودند را جبران کند. اما وقتی 
از دانشــگاه فارغ شد، دو سال تمام برای پیدا کردن کار سرگردان بود: »در هر 
وزارت و اداره ای که بســت خالی اعالم می شد و با رشته تحصیلی ام هم خوانی 
داشــت، می رفتم و فرم استخدام را خانه پری می کردم؛ اما در هیچ اداره ای قبول 

نشدم.« 
پس از دو سال ســرگردانی، راحله از یافتن کار در ادارات دولتی ناامید شد. 
او می گوید پس از هر بار اشــتراک در مصاحبه های کاری برایش گفته می شــد 
که »تجربه کاری نداری.« در حالی که به گفته راحله حتا پست های عادی دولتی 
براساس روابط سیاسی دســت به دست می شوند و کسانی که واسطه نداشته 
باشــند، نمی توانند در ادارات دولتی استخدام شــوند. او می گوید: »تا زمانی که 
واسطه نداشته باشی و یا به جریان های سیاسی وابستگی نداشته باشی، یافتن 

کار در ادارات دولتی محال است.«
راحله می گوید بارها از طریق رســانه ها شنیده است که مقامات حکومت بر 
برابری جنسیتی و حضور زنان در نهادهای دولتی تاکید کرده اند؛ ولی در عمل 

راه  یافتن زنان به نهادهای دولتی بسیار دشوار است. 

دولتــی مانند وزارت هــا و ریاســت ها فراهم 
نشــد. زنان در دولت مجاهدیــن و طالبان در 
دولت داری سهمی نداشتند. طالبان شدیدترین 
محدودیت ها را در برابر فعالیت زنان وضع کرد 
تا جایی که حتا آن ها نمی توانستند بدون محرم 
شــرعی از خانه بیرون شوند. در دوره دوازدهم 
شورای ملی در سال 1344 سه زن به پارلمان 
راه یافتنــد و دو زن دیگر نیز به عنوان اعضای 

مجلس سنا انتصاب شدند. 
روند جدید و حضور زنان در دولت 

با شکست گروه طالبان و تشکیل حکومت 
موقت، زمینــه برای حضور زنان در ســاختار 
دولت فراهم شــد. حکومــت متعهد به رعایت 
اصول و ارزش های حقوق بشــر گردید و  قانون 
اساسی نیز سهم مســاوی زنان در مشارکت و 
فعالیت زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی را به رسمیت شناخت.
براســاس اصل برابری که یکــی از اصول 
مهم حقوق بشر می باشــد، دولت مکلف است 
تا زمینــه را برای راهیابی زنان به پســت های 
رهبری، مدیریتی و اجرایی در ســاختار دولت 
فراهم نماید. حقــوق برابر زنان بــا مردان در 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر و قانون اساســی 
تاکید شده است. چنانچه در ماده دوم اعالمیه 
جهانی حقوق بشر آمده است: »هرکس می تواند 
بدون هیچ گونه تمایــز مخصوصا از حیث نژاد، 
رنگ، جنــس، زبان، مذهب، عقیده سیاســی 
یا هر عقیده دیگــر و هم چنین ملیت ها، وضع 
اجتماعی، ثروت والدت یا هر موقعیت دیگر از 
تمام حقوق و کلیه آزادی ها که در اعالمیه ذکر 

شده است، بهره مند گردد.«
از جانب دیگر، فصل دوم قانون اساسی که 
به حقوق و جایب شهروندان اختصاص یافته بر 
حق مساوی و برابر زن و مرد تاکید دارد. در ماده 
بیست و دوم قانون اساسی آمده است: »هرنوع 
تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانســتان ممنوع 
اســت. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر 
قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.«
در حال حاضر میکانیزم های مشخصی برای 
حضور زنان در پارلمان و شــوراهای والیتی در 
نظر گرفته شــده است.براساس قانون اساسي، 
27 درصد اعضاي شــوراي ملي افغانســتان را 
باید زنان تشکیل دهند. از249 کرسي مجلس 
نمایندگان68 کرسي و از 102 کرسي مجلس 

فعاالن حقوق زن: 
زنان در دولت 
نقش تصمیم گیرنده داشته باشند
حسین سیرت
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سنا 23 کرسي آن به زنان اختصاص داده شده 
است. هم چنین درصدی مشخصی برای زنان در 
کرسی های شوراهای والیتی نیز در نظر گرفته 
شده ولی تاکنون هیچ قانون و مقرره ای حضور 
زنان در پســت های خدمات ملکی را مشخص 

نکرده است. 
زنان در حکومت وحدت ملی 

نهادهــای مدافع حقــوق زن در انتخابات  
ریاســت جمهوری ســال 2014 تالش کردند 
تا کاندیداهای پیشــتاز را وادار کنند که سهم 
مشــخصی را برای زنــان در حکومت مدنظر 
گیرند. یکــی از تالش ها این بود که 38 درصد 
بست های خدمات ملکی به زنان اختصاص داده 
شود. فعاالن حقوق زن تاکید داشتند که زنان 
در هنگام رای دهی ۵0 درصد آرا دارند در حالی 
که حضور زنان در ساختار دولت بسیار کمرنگ 

است. 
فعــاالن حقوق زن می گوینــد در آن زمان 
نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری این خواست 
زنان را قبول کردند و تعهد نمودند که 38 درصد 
کرسی ها دولتی به زنان واگذار خواهد شد. اما به 
باور خانم اکرمی با وجودی که تعهدات زیادی 
برای سهم دهی و مشارکت زنان در دولت وجود 
دارد اما به این تعهدات عمل نمی شــود. روشن 
ســیرن فعال دیگر نیز می گوید با وجودی که 
محمد اشــرف غنی و داکتر عبداهلل عبداهلل در 
هنگام کمپاین ریاست جمهوری سهم زنان در 
حکومت را به صورت کتبــی امضا کرده بودند 
ولی در عمل کار چندانی در این راســتا انجام 

نداده اند. 
باوجود حمایت هایی که از حقوق برابر زنان 
در قانون اساسی صورت گرفته، اما حضور زنان 
در ســاختار دولت هنوز ناکافی اســت. فعاالن 
حقــوق زن می گویند دولت باید زمینه را برای 
مشارکت معنادار زنان در ساختار دولت فراهم 
نماید. از ســوی دیگر دولت افغانستان در سال 
2003 بــه قطعنامــه 132۵ شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد پیوست. این قطعنامه دولت 
افغانستان را مکلف می ســازد تا در عرصه های 
محو تبعیض علیه زنان، انکشــاف منابع بشری 
زنان و مشــارکت در رهبــری و تصمیم گیری 

اقدامات جدی نماید. 
روشــن څيړن فعال حقــوق زن می گوید 
پالن عمل برای تطبیق قطعنامه 132۵ آماده 
و توســط رییس جمهور رونمایی شد ولی در 
تطبیق این پالن عمل تالشــی صورت نگرفت. 
زیرا به گفته او براساس همین پالن عمل زنان 
در پست هایی که در عرصه های صلح و امنیت 

است شامل شوند.
جای خالی زنان در سطوح تصمیم گیری
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان در مراسم بزرگداشت از 

روز هشــتم مارچ تاکید کرد که زنان باید باید 
در تمام ســطح تصمیم گیری حضور داشــته 
باشــند. داکتر ســمر با اشــاره به عدم حضور 
زنان در ســطح تصمیم گیری  نهادهای امنیتی 
گفت وقتی شــورای امنیت در رابطه به مسایل 
امنیتی تصمیم می گیرد، هیچ زنی در آن حضور 
ندارد. داکتر ســمر تاکید کــرد وقتی زنان در 
پالیسی سازی و تصمیم گیری ها حضور نداشته 
باشــند، نیازهای زنان در برنامه های انکشافی 

دولت مدنظر گرفته نمی شود.
عدم حضور زنان در تصمیم گیری ســبب 
می شود تا پالیسی ها و برنامه های انکشافی دولت 
مردمحور تدوین شوند و نیازمندی های زنان در 
این پالیسی ها انعکاس نیابد. داکتر سمر با اشاره 
به مصرف میلیون ها دالر برای ســاخت شاهراه 
کابل – هرات گفت که در این مسیر دست شویی  
برای زنان وجود ندارد و زنانی که در این مسیر 
سفر می کنند با مشکالت زیادی روبرو می شوند.
روشن څيــړن رییس عضو بورد شبکه زنان 
افغان و رییس مرکز حقوق بشر برای زنان افغان 
)س سیرن به ح  پشتو با سه نقطه نوشته شود( 
در گفتگو با گزارشگر مجله کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان می گوید اخیرا پالن 
امنیتی کابل از سوی نهادهای حکومتی تدوین 
شد؛ ولی در هنگام تدوین این پالن، زنان هیچ 
نقشی نداشــتند: »پالن بر ما که نصف نفوس 
جامعه هستیم تطبیق می شود؛ اما در ساختن 
آن ما زن ها نه خبر داشتیم و نه حضور داشتیم.«

در حــال حاضر دو وزیــر کابینه حکومت 
وحدت ملی زن هستند.در حالی که در تشکیل 
اولین کابینه حکومت وحدت ملی چهار زن در 
کابینه حضور داشــتند؛ اما حاال تعداد آن ها به 
دو وزیر کاهش یافته اســت. وزارت های معادن 
و پطرولیم و مبارزه با مواد مخدر  توســط زنان 

اداره می شوند. 

حضور ناکافی زنان 
فعاالن حقــوق زن می گویند وعده های که 
رهبــران حکومت در رابطه بــه حضور زنان در 
ساختار دولت داده اند عملی نشده و حضور زنان 

در نهادهای دولتی کافی نیست. 
خانم څيړن در این مورد گفت: »پست های 
خدمات ملکی و پست های کلیدی مطابق قوانین 
جمهوری اسالمی افغانستان و مطابق تعهداتی 
که رهبران حکومت کرده به زنان سپرده شود.«
افغانســتان که عضویــت دولت  حکومت 
داری باز را نیز دارد تعهد کرده است که زمینه 
مشارکت زنان در حکومت داری را فراهم می کند. 
فعــاالن حقوق زن می گوینــد حکومت مکلف 
اســت تا به تعهداتش در مورد مشــارکت زنان 
در نهادهای دولتی عمل کند در غیرآن صورت 
اعتبار و جایگاهش را در عرصه دولت داری باز از 

دست می دهد. 
ماری اکرمی فعال حقوق زن و عضو شورای 
عالی صلح افغانســتان می گویــد باوجودی که 
مشــارکت و حضور زنــان در نهادهای دولتی 
بهبود یافته و شــماری از زنــان در این نهادها 
فعالیت می کنند اما هنوز هم باور به این که زنان 
به عنوان نیروی موثر در جامعه می تواند نقش 
اساسی و ســازنده در توسعه و انکشاف داشته 

باشد، وجود ندارد. 
به باور خانم اکرمی دلیل اصلی حضور زنان 
در سطوح رهبری دولت تنها حضور آن ها نیست 
بلکه هدف اصلی این است که با مشارکت زنان 
در دولت »مشــکالت زنان در ســطح جامعه« 
کاهش یابد و این حضور بتواند از محرومیت ها 
مشکالت و دردهایی که زنان از آن رنج می برند 
بکاهد. خانــم اکرمی گفت: »حضور چند خانم 
در کرســی های بلند دولتی به این معنا نیست 
که زنان افغانستان همه حقوق خود را به دست 

آورده اند.«
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طرز العمل افزایش زنان در پست های 
خدمات ملکی 

باوجودی که فعــاالن حقوق زن می گویند 
حضور زنان در پست های خدمات ملکی عادالنه 
نیست اما کمیسیون اصالحات اداری و خدمات 
ملکی طرحی را روی دســت گرفته اســت که 
براساس آن درصدی حضور زنان در کرسی های 

خدمات ملکی افزایش خواهد یافت. 
مســووالن کمیســیون اصالحات اداری و 
خدمات ملکــی می گویند طرح ها برای افزایش 
حضور زنان در پست های خدمات ملکی پیش از 
این نیز وجود داشت ولی تطبیق نمی شد. تبسم 
والیت نیرو کمیشنر کمیسیون اصالحات اداری 
در گفتگو با مجله کمیســیون گفت با تطبیق 
طرح جدید »قرار است که در یک سال درصدی 
حضور زنان در خدمات ملکی دو درصد افزایش 
یابد.« در حال حاضر زنان 22 درصد پست های 
خدماتی را در سراســر افغانســتان در اختیار 
دارند؛ ولی بیشــتر زنان در بســت های سطوح 
پایین مانند پنج، شش، هفت و هشت فعالیت 
دارند. این کمیسیون می پذیرد که حضور زنان 
در پست های رهبری بسیار محدود است. خانم 
نیرو گفت که هدف اصلی این است که حضور 
زنان در پست های خدمات ملکی تا سال 2010 

به 30 درصد برسد. 
براســاس اظهارات مســووالن کمیسیون 
اصالحات اداری، حضور زنان در والیات بســیار 
کمرنگ است خانم نیرو در این مورد گفت: »یک 
مشکل نیست. مشکالت مختلفی وجود دارد. در 
والیات ناامن، ناامنی یک مشــکل است.« مانع 
دیگر در برابر حضور زنان در پست های خدمات 
ملکی شیوه اســتخدام است. براساس اظهارات 
مسووالن کمیسیون اصالحات اداری، کارمندان 
زن در والیات ناامن کمتر از والیاتی اســت که 
امنیت بهتری دارند. از ســوی دیگر رســوم و 
عنعنات در والیات سبب می شود تا خانواده ها به 

زنان اجازه کار در ادارات دولتی را ندهند. 
خانم نیرو می گوید این موانع هنوزهم وجود 
دارد ولی تالش می شود تا این موانع کمتر شوند. 
چنانچه حاال طرزالعمل »سی بی آر« تغییر داده 
شده طوری که تجارب اندک کاری زنان نباید 

دلیلی برای رد زنان در این پست ها شود. 
امتیاز دیگری که برای اســتخدام زنان در 
پســت های خدمات ملکی داده می شــود، پنج 
نمره جندر اســت به این معنا کــه برای زنان 
پنج نمره اضافی مدنظر گرفته می شــود تا آنان 
بتوانند در این پســت ها راه یابند. ایجاد مرکز 
مشاوره شغلی راهکار دیگر کمیسیون اصالحات 
اداری برای راه یافتن زنان در پست های دولتی 
اســت. این مرکز تمام معلومــات مورد نیاز در 
پروسه استخدام را در اختیار زنان قرار می دهد. 
در همین حــال نبود کودکســتان در ادارات، 

ترانســپورت و مراکز صحی نیز مشکالتی است 
که سبب می شــود زنان در والیات نتوانند در 

پست های ملکی ایفای وظیفه کنند. 
مبارزه با آزار و اذیت زنان در دفاتر رسمی 

یکی از چالش های اصلــی در برابر حضور 
زنان در پست های دولتی و خدمات ملکی، آزار 
و اذیــت در محل کار اســت. تا چند ماه پیش 
هیچ میکانیزمی برای حمایت از این زنان وجود 
نداشت؛ اما حاال قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان 
تصویب شده و این قانون مجازات عامالن آزار و 
اذیت را مشخص کرده است. براساس این قانون 
عامــالن آزار و اذیت زنان در محیط رســمی و 
دفاتر کاری اذیت کنند از 10 تا 20 هزار افغانی 
جریمه می شوند. آزار و اذیت زنان در ادارات در 
صورتی که به زنان قربانی ضرر جسمی و روانی 

وارد شود، مجازات حبس را نیز در پی دارد. 
مســووالن کمیســیون اصالحــات اداری 
می گویند برای حفاظت از زنان در دفاتر رسمی، 
تدابیــر دیگری نیز روی دســت گرفته شــده 
اســت. خانم نیرو گفت: »بخاطر جلوگیری از 
آزار و اذیــت زنان در ادارات ما باید در دهلیزها 
کمره هــای امنیتــی نصب کنیم و بخشــی از 
دروازه های دفاتر شیشه ای ساخته شوند تا داخل 

از بیرون و بیرون از داخل قابل دید باشد.«
خانم نیرو از تمام زنانی که دارای مهارت های 
تخصصی هســتند، با مراجعه به کمیســیون 
اصالحات اداری و اشتراک در امتحانات پست ها 
خدمات ملکی شــانس شــان را برای راه یافتن 
در ادارات دولتــی آزمایش کننــد. او گفت که 
میکانیزم ها برای رســیدگی به هرنوع شکایت 
وجود دارد و زنــان می توانند با مراجعه به این 
کمیسیون برای استخدام در پست های دولتی 

تالش نمایند. 
یکی از عواملی که ســبب می شــود زنان 
بــه کار در ادارات دولتی اعتمــاد نکنند، آزار 
و اذیــت و فرهنگ ضعیف مشــارکت زنان در 
نهادهای دولتی اســت. هرچند قوانین تصویب 
شــده، هرگونه آزار و اذیت زنان را ممنوع قرار 
داده و بــرای آن جزا تعیین کرده اســت اما با 
آن هم فعاالن حقــوق زن می گویند راه درازی 
برای تطبیق این قوانین در پیش اســت. زیرا تا 
وقتی که به قوانین و شــعارها عمل نشود، زنان 
همچنان با آزار و اذیت در ادارات دولتی مواجه 

خواهند بود. 
موانع حضور زنان در ساختار دولت 

حضور و مشارکت زنان در نهادهای دولتی 
نیازمند تعلیم و تحصیل است. این در حالیست 
که با گسترش ناامنی، زنان و دختران بیشتری 
از رفتن به مکتب محروم می شوند. مشکل دیگر 
این است که به دلیل باورهای سنتی، خانواده ها 
به دختران بزرگسال اجازه مکتب رفتن و ادامه 
تحصیــل در نهادهای دولتــی و غیردولتی را 

نمی دهند. این موضوع سبب می شود تا زنان از 
حق تعلیم و تحصیل محروم شــوند و در عمل 
زمینه حضور و مشــارکت زنــان در نهادهای 

دولتی محدودتر گردد. 
فعاالن حقوق زن می گویند پس از شکست 
طالبان به خدمات تعلیمی و تحصیلی بیشتری 
دســت یافتنــد و از نظر قانونی هیــچ مانعی 
برای تحصیل زنان وجود نــدارد. خانم اکرمی 
اما می گوید دسترســی بــه خدمات تعلیمی و 
تحصیلی در سراسر افغانستان یک سان نیست: 
»کابل افغانســتان نیســت« زیرا در والیات و 
مناطق ناامن هنوزهم زنــان و دختران از حق 

آموزش و تحصیل محروم هستند.
باورها و افکار ســنتی یکــی از موانع اصلی 
در برابر مشارکت زنان در ساختار دولتی است. 
خانم اکرمی  می گویند چنین باورها و برداشت ها 
از زنان محدود کننده اســت و سبب می شود با 
وجود حمایت های قانونی، زنان هم چنان از حق 
مشارکت سیاســی محروم بمانند: »هنوزهم ما 
مشکالت زیادی داریم. هنوزهم ما در محیط کار 
خود با مشکل روبرو هستیم. هنوز برای برخی ها 

قابل قبول نیست که یک زن رییسش باشد.«
فرهنگ مردساالر و زن ستیز به باور فعاالن 
حقوق زن دلیل اصلی ادامــه محرومیت زنان 
اســت. فعاالن تاکید می کنند مبارزه با چنین 
فرهنگی پشــتکار می خواهد و زنان باید برای 
رســیدن به حقوق بشــری و تسجیل شده در 
قوانیــن تا زمانی مبــارزه کنند تــا »فرهنگ 
زن ســتیز« به فرهنگ »پذیرش زنان به عنوان 
انسان های مساوی الحقوق« در جامعه پذیرفته 

شوند. 
خانم اکرمی می گوید برای این که بســتر 
اجتماعی برای فعالیت زنان در نهادهای دولتی 
فراهم شود، قوانین افغانســتان باید برای زنان 
احترام قایل گردد و در ســطح ادارات و جامعه 
نیز زنان مــورد احترام قرار گیرنــد. به باور او، 
حضور و مشارکت زنان در نهادهای دولتی نباید 
بــه عنوان امتیاز تلقی شــود در حالی که زنان 
همانند مردان حق حضور و مشــارکت دارند و 
هیچ کســی نمی تواند این حضور را امتیاز دادن 

به زنان تلقی کند. 
هرچند حضــور زنــان در نهادهای دولتی 
قناعت بخش نیســت؛ ولی هیچگاهی نمی توان 
از مشــارکت زنــان در ســاختارهای دولتــی 
چشم پوشــی کرد. با گذشت هر ســال تعداد 
بیشــتری از زنان در ادارات دولتی اســتخدام 
می شوند و طرزالعمل های جدیدی برای حضور 

موثر زنان در ساختار دولت تدوین می گردد. 
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د برش حقونو په رعایت رسه 
عدالت پراختیا مومي

د روان کال حــوت )کــب( دمیاشــتی پر 

7 او ۸ نیټــو د کنــړ والیت امنیــې قومندانۍ 

د کنفرانســونو په تاالر کې د ميل پولیســو او 

مــيل امنیت 30 تنو عايل رتبه منصوبینو ته د 

)حقوق برش او پولیس( تر رس لیک الندې دوه 

ورځنی ښوونیز ورکشاپ ورکړل شو.

د خــربو پــه جریــان کــې د کونــړ والیت 

رسپرســت امنیه قوماندان محمدزمان »عیار« 

د ورکشــاپ په جوړیدو خوښي وښوده او زیاته 

یې کړه که د ورکشــاپونو لړۍ لرو پرتو ســیمو 

ته وغزول يش دا به د ميل پولیســو د ظرفیت 

لوړونې لپاره یو ښه اقدام وي.

د حقوقي کلنيک محصلينو ته د 
کميسيون د کړنو په اړه عمومي 

معلومات ورکړل شول
د ILF-A  دفــرت د نــورو فعالتيونو رسبريه 

هغــو محصلينــو تــه د حقوقــو پــه برخه کې 

مســلکي زده کــړې ورکــوي چــې د حقوقــو 

پوهنځــي برحــال محصلني وي. يــاد دفرت د 

روانې مياشتې  په  )۶( مه نېټه د برشي حقونو 

خپلواک کميسيون جالل اباد سيمه ييز دفرت 

څخــه ليدنــه وکړه، پــه دغه ليدنه کــې د ياد  

حقوقي کلنيک  2۴تنو محصلينو ته چې 13 

تنه يې ښــځې وې، د کميســيون د اجرااتو او 

د هيواد په حقوقي سيســتم کې د کميسيون 

کړنو د ارزښت په  اړه معلومات ورکړل.

دســيمه ييز دفــرت  مرشې آغلــې صربينه 

حميــدي  راغلو محصلينو ته ښــه راغالســت 

ووايه، نومــوړې د خپلو خربو په ترڅ کې وويل 

دا شــان علمــي ســفرونه کــوالي يش چې د 

حقوقــو په زده کړه کې مثبتــې پايلې له ځانه 

رسه ولري، آغلې حميدي د محصلينو وغوښتل 

چــې د يــاد فرصتونو څخه ګټــه پورته کړي او 

خپل راتلوونکی ډاډمن کړي.

په ارزګان کې د برش حقونو د 
عامه پوهاوي په موخه د تړون 

غږ راډیو رسه قرار داد وشو
د روان 139۶ کال د حوت میاشتي پر 1۵ 

نېټه  په ارزګان والیت کي د تړون غږ رادیو رسه  

د بــرشي حقونو د عامه پوهــاوي په برخه کې 

تړونونه السليک شول.

د والیتي دفرت  ریيس ښــاغليی روستایي 

د تړون غږ راډیو  د مســئول رسه په ناسته کې 

له هغه څخه  وغوښــتل چــې د برشي حقونو 

خپرونې په ډيره ســاده او عام فهمه ژبه جوړې 

او نــرش تــه وســپاري، دې رسه به د ســيمې 

نالوســتي خلک هم د راډيــو له الرې د برشي 

حقونو له مفاهيمو رسه اشنا او له خپلو حقوقو 

خرب يش.

د ښځو د پیوستون ورځ په لغامن 
والیت کې وملانځل شوه

د لغامن والیت ښــځو چارو په ریاست کې 

د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وملانځل شوه.

په یــاده غونډه کې د لغــامن والیت وايل 

محمد اصف ننګ رسبیره د یو شمیر دولتي او 

نادولتي ادارو مسوولینو، مدين فعاالنو، قومي 

مرشانو، ژورنالســتانو، ښــځینه محصلینو او د 

ښځینه شوراګانو غړو ګډون کړی و.

د افغانستان د برش حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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په پیل کې د سیمه ییز دفرت مسوولې آغلې 

صربینه حمیدي د ښــځو د پیوستون نړیوالې 

ورځــې په اهمیت او ارزښــت خربې درلودې، 

نوموړې د ښــځو د هغو قربانیانو څخه چې په 

تیــرو څو کلونو کې د حقونو د اعادي په موخه 

ورکــړې دي، یادونه وکــړه. همدارنګه نوموړې 

دا هم وويل چې شــته ناخوالو په ټولنه کې د 

میرمنو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولې دي، 

نو له اوسني فرصت څخه په استفادې موجوده 

حالــت باید له تېــر رسه پرتلــه او د راتلوونکي 

لپاره اړین ګامونه پورته کړو.

د ګردیز سیمه ایز دفرت د 
همکارانو ارزیايب پای ته ورسیده

د افغانســتان د بــرشی حقونــو خپلواک 

کمیســیون رهربي هر کال له ټولو ســاحوي 

او والیتــي دفرتونــو څخه د ارزیابــی په موخه 

لیدنه کوي چې دا ځــل د 139۶ کال د کب 

میاشــتې په 12 نیټه ګردیز سیمه ایز دفرت ۶ 

کسیز هیات چې پکې د کمیسیون ویاند بالل 

صدیقي ، د لوژســتیک څانګې مسوول حیات 

الله امیری ، د نظارت ارزیابی او راپور ورکونې 

د ټیــم غړو ثنا الله توخي او اســدالله پژمان د 

بــرشي رسچینــو د څانګې مســوول ښــاغيل 

عبدالهادي برشدوست او د لوژستیک څانګې 

غړي بشــیر ارمند ګډون درلود ګردیز ســیمه 

ایز دفرت د ارزیابی په موخه ســفر کړی وو او د 

139۶ کال د کــب په 1۶ نیټه بیرته د مرکزي 

دفرت په لور ستانه شول .

د کونړ والیت له مقام رسه د 
عدالت غوښتنې ناسته وشوه

د 139۶ ملریز کال د کب پر ۸ مه د کونړ 

والیــت وايل رسه پــه کونړ والیــت کې د برش 

حقونو اړوند قضيو او د  محبس عمده ســتونزو 

د حــل په موخه د عدالت غوښــتنې ځانګړې 

ناسته و شوه.

د عدالت غوښــتنې دا غونډه د جالل اباد 

ســیمه يیز دفرت ریسې اغلی صربینه حمیدي 

پــه مــرشۍ د څارنې او ارزونــې څانګې د امر 

په ملتیا د کونړ والیت له وايل رسه وشــوه چې 

پــه رس کــې د کونړ والیــت د وايل لخوا ښــه 

راغالســت او ورپسې د کمیســیون له کړنو او 

فعالیتونــو څخه چې په کونړ والیت کې د برش 

حقونو د وضعیت د څارنې، مالتړ او ښــه وايل 

لپــاره يې تررسه کــوي مننه وکــړه، او ډاډ یې 

ورکړ چې د کمیســیون رسه به د برش حقونو د 

وضعیت په ښــه وايل کې هر اړخیزه مرسته او 

همکاري کوي.

د ننګرهار والیت تورخم بندر کې 
د بیرته راستنیدونکو د وضعیت 

څارنه و شوه

د 139۶ ملریز کال د دلوې میاشتې 2۵ 

مه نېټه د ننګرهار والیت مهمندرې ولســوالی 

اړوند تورخــم بندر کې د بیرته راســتنیدونکو 

له وضعیت او  له دوی رسه د کیدونکو مرســتو 

څارنه وشوه.

لغامن: د برش حقونو د عمومي 
وضعيت څارنه وشوه

د روان ملريــز کال د دلــوې مياشــتې پر 

1۸مه نيټه د افغانستان برشي حقونو خپلواک 

کمېسيون جالل اباد سيمه ييز دفرت د څارنې 

او څيړنــې څانګې کاري پــالوي لغامن واليت 

ته کاري ســفر درلــود چې په تــرڅ کې يي د 

ياد واليــت په مرکز )خاله خيلو، پول جوګې او 

عمر زيو( ساحو کې د درې برشي حقونو )کار، 

تعليــم او امنيــت( د عمومي وضعيــت څارنه 

وکړه، په دغه څارنه کې مجموعاً له 70 تنو رسه 

د يادو درېوو حقونو په اړه مرکې تررسه شوې.

کندهار: له رسنیو رسه د همغږۍ 
غونډه جوړه شوه

د روان 139۶ کال د کــب پــر )1۶( نیټه 

د کندهار ســیمه ییز دفرت د حقوقي تعلیامتو 

څانګې د ســیمه ییزو رســنیو له استازو رسه د 

سیمه ییز دفرت د غونډو په تاالر کې د همږغۍ 

غونډه جوړه کړه.

پــه رس کې د کندهار ســیمه ییــز دفرت د 

مطبوعاتو مرستیال ګډونوالو ته ښه راغالست 

ووایــه، ورپســې د کندهــار د پریــس کلــب 

مرســتیال ښــاغيل نور احمد نــارصي د برش 

حقونــو د تعمیــم او پوهــاوي په برخــه کې د 

رســنیو د رول او د رســنیو د فعالیتونو د ښــې 

همږغۍ د اهمیت په تړاو خربې وکړې.

کندهار: کاري ټیم زابل والیت ته 
سفر وکړ

د روان 139۶ کال د کــب پــر )۵( نیټه د 

کندهار ســیمه ییــز دفرت د ښــځو د حقونو د 
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پراختیــا او د امبودزمن څانګــو ګډ کاري ټیم 

د برشي حقونــو د وضعیت د ارزونې  په موخه 

زابل والیت ته سفر وکړ.

کندهار: د ارغنداب ولسوالۍ له 
يو شمېر ښځو رسه د سیايس 

حقونو په تړاو غونډه وشوه

د روان 139۶ ل کال  د کب مياشــتې پر 

2مه نېټه د ارغنداب ولســوالۍ د مرکز له ۵0 

تنو ښــځو رسه  د هغوی د ســیايس حقونو په 

برخه کې د پوهاوي غونډه جوړه شوه.

د غونــډې په پیــل کې د کندهار ســیمه 

ییز دفرت د ښــځو د بــرشي حقونو د پراختیا د 

څانګې مسئولې شګوفه سحر د غونډې په تړاو 

برخــه والو ته معلومات ورکــړل او بیا له اجنډا 

رسه سم بېالبېل اړوند موضوعات د اغلې سحر 

او د يادې څانګې د مرســتيالې له خوا د برخه 

والو په فعال ګډون رسه مخته بحث شــول، د 

نظریاتو تبادله وشــوه او د ګډونوالو پوښتنو ته 

ځوابونه وویل شول.

کندهار: دمعلولیت لرونکو د 
برشي حقونو د مالتړ اړوند د 

رسنیو د مکلفیت تر رسلیک الندی 
غونډه وشوه

د روان 139۶ کال د کــب پــر )9( نیټــه 

د افغانســتان د کندهــار د ســیمه ییــز دفرت 

دمعلولیــت لرونکو کســانو د بــرشي حقونو د 

پراختیا څانګــی په کندهار کې د خربیاالنو د 

مالتــړ ټولنې )نی( دفــرتد ژورنالیزم د زده کړو 

د کــورس له )17( تنو ښــځینه خربیاالنو رسه 

د ياد دفــرت د غونډو په تاالر کــې د معلولیت 

لرونکو کسانو د برشي حقونو څخه د مالتړ په 

برخه کې د رسنیو د مکلفیت په تړاو د پوهاوي 

غونډه جوړه کړه.

کندهار: د روږدو د درملنې 
روغتون له کار کوونکو او 

ناروغانو رسه د پوهاوي غونډه 
وشوه

د روان 139۶ کال د کــب پــر لومړۍ نېټه 

د کندهار ســیمه ییز دفرت د معلولیت لرونکو د 

بــرشي حقونو د مالتړ څانګې په کندهار کې د 

روږدو کســانو د درملنې د سل بسرتیز روغتون 

له کار کونکــو او ناروغانو رسه د معلویت لرونکو 

د برشي حقونو او په نشــه یي توکو د روږدېدو د 

ناوړو پایلو پــه اړه د ياد روغتون د غونډو په تاالر 

کې د پوهاوي غونډه وکړه.په رس کې د روغتون 

مســئول ډاکرت بالل کرامت د ســیمه ییز دفرت 

مننه وکړه او په نیشه یي توکو د روږدیدو د ناوړو 

پایلــو  او په دې برخه کــې د روغتون د کړنو په 

هکله يې د غونډې برخه والو ته معلومات ورکړل.

هلمند: د دادغوښتنې غونډه جوړه 
شوه

د روان 139۶ کال د کــب پــر 3مه نېټه د 

هلمنــد والیتــي دفرت د غونډو په تــاالر کې د 

دادغوښــتنې او عدالت غوښتنې غونډه جوړه 

شــوه، چــې د هلمند واليت مقام اســتازي، د 

اســتيناف څارنوالۍ رئيس، د اقتصاد رئيس، 

د چاپېريال ســاتنې رياست استازي، د کرنې 

رياست استازي، د ښځو چارو رياست استازي، 

د مدافع وکيالنو د خپلواکې اتحاديې استازي، 

د حــج او اوقافو د رياســت اســتازي، د امنيه 

قوماندانۍ استازي، د پوهنې رياست استازي، 

د ســولې او برابرۍ د موسســې رئيســې او د 

پوهنتون استازي پکې ګډون درلود.

غونډه ســهار نهه بجې پيــل او د غرمې تر 

12 بجــو يې دوام وکړ، په غونډه کې د هلمند 

واليتي دفرت رئيســې عفيفه معــروف پر اړوندو 

موضوعاتــو خربې وکړې او د ژوند د مناســب 

چاپېريال په رامنځته کولو، د بنســټي پراختيا 

حق او د قانون پر بنســټ د مترضرو ښــځو د 

مالتړ او ساتنې اړوند يې د مسئولو ارګانونو پر 

مکلفيتونو وينا وکړه.

از صفحه.8

آزمایش بکارت خالف...
چنانچه در متن قانون جزا آمده است: »امر اجرای 
معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن 
یا حکم محکمه ذیصالح ممنوع بوده و مرتکب به 

حبس قصیر محکوم می گردد.«
براساس قانون منع شــکنجه نیز این عمل 
جواز ندارد. چنانچه ماده 6 این قانون شــکنجه، 
رفتارهای بی رحمانه غیرانســانی و تحقیرآمیز 
ممنوع می باشد. قانون اساسی نیز دولت را مکلف 
به حفظ و حمایت از حقوق بشــر کرده اســت. 
نهادهای مدافع حقوق زن در این کنفرانس گفتند 
که آزمایش بکارت خود نوعی شکنجه است که در 
آن زنان قربانی نه تنها از نظر جسمی بلکه از نظر 

روانی نیز صدمه می بینند. 
آسیب های فزیکی و روانی 

یافته های موسســه میدیکا نشان می دهند 
که آزمایش پرده بکارت پیامدهای زیان بار روانی 
و فزیکی در پی دارد. قربانیان این عمل گفته اند 
که در هنگام این آزمایش به شدت احساس درد 
کرده اند. در جزوه معلوماتی میدیکا افغانستان آمده 
است: »این معاینات به شدت دردناک است. عالوه 
بر این هنگامی که معاینه تحت فشار و استرس 
انجام می شود و هنگامی که در انجام آن اشتباهی 
صورت می گیرد، آسیب های ناشی از آن می تواند 

جدی تر و شدیدتر شود.«
براساس این جزوه معلوماتی تجربه فشار روانی 
و اســترس نزد قربانیان آزمایش بکارت از زمانی 
آغاز می شود که به قربانی گفته می شود که قرار 
است مورد معاینه طبی قرار گیرد: »قربانیان قبل 
از معاینــه از مواردی چون ترس شــدید، فریاد، 
گریه، زاری و بیهوش شدن رنج می برند. قربانیان 
در جریان معاینه به دلیل ازدســت دادن شأن و 
کرامت انســانی، نقض حریم خصوصی، شرم و 
خجالت شــدید، حس اعتماد به نفس ضعیف، 

احتماال دچار تشنج می شوند.«
قربانیان گفته اند که در جریان این معاینات 
داکتــران و نرس ها به آن ها خندیده اند و آن ها را 
تحقیر کرده اند. در بعضی موارد به دلیل ترس و 
اضطراب شدید، قربانی به خودکشی فکر می کند. 
قربانیان همچنین گفته اند که در هنگام آزمایش 
بکارت فکر کرده اند که پس از تجاوز جنسی برای 

بار دوم قربانی تجاوز جنسی شده اند. 
یافته های این موسسه نشان می دهد که زنان 
قربانی از عواقب شدید معاینات نسایی به شدت 
رنج می برند. زیرا با انجام این معاینه زنان قربانی در 
جامعه طرد می شوند و مورد توهین و تحقیر قرار 
می گیرند. در برخی موارد قربانیان پس از انجام 
این معاینه با نام های بد و زننده خطاب می شوند و 
مصوونیت شغلی و اجتماعی را از دست می دهند. 
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دفتر ساحوی بلخ 
دادخواهی رو به افزایش نهادهای 

معلوالن

در شــانزدهم ماه دلو امسال، والی جوزجان 
تعهد کرد که برای انجمن معلوالن جوزجان نیم 
جریب زمین اختصاص بدهــد تا آن ها بتوانند 
در آن ســاحه به اعمار ساختمان اداری خویش 
اقدام نمایند. ملیحه راسخ آمر بخش معلوالن در 
دفتر ساحوی بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر 
می گوید این پیشرفت بر اثر دادخواهی مشترک 
ما و انجمن معلوالن جوزجان صورت گرفت. او 
می گوید در گفتگویی که با مســئوالن انجمن 
معلوالن جوزجان داشتیم آن ها بار دیگر موضوع 
نبود جای ثابت برای دفتر شان را به عنوان یک 
مشکل عمده مطرح کردند و خواستار همکاری 
کمیسیون مستقل حقوق بشر جهت دادخواهی 

در راستای رفع این مشکل شدند.
آمــر بخش حمایــت از معلــوالن در دفتر 
ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید 
طی مالقاتی با والــی جوزجان، وی به مقامات 

ذیربط هدایت داد که در شهرک شام اشرف شهر 
شبرغان نیم جریب زمین برای انجمن  معلوالن 
اختصاص دهند. والی همچنین بر اثر تقاضای ما 
وعده داد که در جذب یکی از معلوالن بیکار برای 
بست پنجم آمریت تفحصات والیت جوزجان در 
چوکات امتحان رقابتی اصالحات اداری اولویت 

داده شود.

آشنایی پنجاه بانوی جوان با 
برنامه های کمیسیون

بیش از پنجاه تن از شامالن برنامه آموزشی 
جوانه در مزار شریف به روز بیست و یک حوت 
از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
دیدار کرده و با حضور در نشســتی آموزشــی 
و مبادله پرســش و پاســخ، با دســت آوردها و 
برنامه های کمیسیون مستقل حقوق بشر اشنایی 

عمیق تری پیدا کردند.
شــیبا انصاری یکی از شــامالن این برنامه 
آموزشی که رشــته های قابلگی و تربیت معلم 
را فراگرفته اســت گفت من از جمله ســه صد 
دختری هســتم که در این دوره در دانشــگاه 
آریا یاد می گیریم که چگونه بتوانیم در رهبری 
جامعه سهم داشته باشیم، دادخواهی کنیم و به 
دیگران انگیزه بدهیم که فعالیت های اجتماعی 

موثری داشته باشیم.

دفتر ساحوی کندز
کارگاه آموزشی سه روزه »نقش 

ارگان های دفاعی و امنیتی درتامین 
حقوق بشر«

بخش آموزش حقوق بشــر دفترســاحوی 
کنــدز، کارگاه ســه روزه ای را تحــت عنوان 
)آموزش حقوق بشر برای منسوبین پولیس( در 
ولسوالی امام صاحب والیت کندز با شرکت )31( 
تن از منسوبین سکتورهای امنیتی ازحوزه های 
امنیتی، نظارت خانه، کندک سرحدی، مدیریت 
امنیت ملی، بخش ها و آمریت های تعلیم و تربیه، 
حقوق بشــر، اداری، جلب و جذب اوپراسیون و 
توریزم ولسوالی درصنف درسی قوماندانی امنیه 
ولسوالی امام صاحب دایر نمود. قومندان امنیه 
قوماندانی ولسوالی امام صاحب در این باره اظهار 
نمود که مؤثریت برنامه های آموزشــی سه روزه 
کمیسیون باعث ارتقای ظرفیت و رهنمود خوب 
برای افسران، آمرین بخش ها، سربازان درکارهای 
روزمــره و اعاده حقوق زنان و مردان پولیس در 
عرصه وظایف و مسؤلیت های شان گردیده است. 

دفاتر ســاحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانســتان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مســؤولیت رســمی آن مسجل شده اســت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایســته 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 وبســایت کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه حوت  1396
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حمایت های کمیسیون از افراد 
دارای معلولیت و معتادین

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
ســاحوی کندز، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان با در نظرداشت وظایف و مکلفیت های 
خویش و هم چنان با در نظر داشــت یافته های 
خویش از جریان جلسات و نظارت های دوام دار 
از اتحادیه هــای افــراد دارای معلولیت  و ثبت 
فورم های نظارتی و حمایتی به تعداد 1۵ تن از 
افراد دارای معلولیت و معتادین را تحت حمایت 
قرار داده و کمک های به موقع و بشر دوستانه را 
در راســتای بهبود وضعیت حقوق بشری آن ها 

انجام داد.

نقش ادارات در راستای بهبود 
وضعیت حقوق بشری افراد دارای 

معلولیت

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز، جلســه اگاهی دهی را با شرکت 26 تن 
از اصنــاف مختلف جامعه در تاالر آمریت کار و 
امــور اجتماعی ریاســت کار و امور اجتماعی و 
شهدا و معلولیت والیت بدخشان در شهر فیض 
آبــاد به تاریخ 21 حوت ســال روان دایر نمود. 
اشتراک کنندگان که اکثریت آن ها را ورثه شهدا 
و معلولین تشــکیل میدادند، طی این جلســه 
آگاهی دهی با مواد قانون حقوق و امتیازات افراد 
دارای معلولیت، حق صحت، حق تعلیم و تربیه، 
وظایف و مسئولیت های ادارات در قبال معلولین 
و تطبیق قانــون حقوق و امتیازات و دیگر مواد 
کنوانسیون اشــخاص دارای معلولیت آشنایی 
حاصل نموده و تاکیــد و خواهان تدویر چنین 
جلسات و نشست ها از سوی کمیسیون مستقل 

حقوق بشر شدند. 

وظایف جامعه در قبال افراد دارای 
معلولیت

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز، جلسه آگاهی دهی را با 31 تن از جوانان 
واقشار مختلف جامعه در شهر فیض اباد والیت 
بدخشان بتاریخ 22 حوت سال روان دایر نمود. 
در این جلسه مواد قانون حقوق و امتیازات افراد 
دارای معلولیت و نقش ادارات در بهبود وضعیت 

حقوق بشری معلولین، حق تعلیم وتربیه، حق 
صحــت، ایجاد فرصت های برابر، پیوســتگی و 
الحــاق اجتماعی معلولیــت از طریق تالش و 
مشارکت آن ها در امور کاری و همکاری در امور 
صحی و خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و 

حرفه ای، بحث صورت گرفت.

دفتر ساحوی بدخشان
نقش مراکز تداوی معتادین در 

بهبود وضعیت حقوق بشری و 
صحی معتادان

والیت بدخشــان که دارایی 28 ولســوالی 
و یکی از والیات پر نفوس افغانســتان بحساب 
می اید نیز از گزند کشــت، ترافیــک، تولید و 
مصرف مــواد مخدر بدور نمانده و قرار اظهارات 
مســئولین ادارات ذی ربط در حدود بیشــتر از 
30000 معتاد در مرکز و ولســوالی های والیت 
بدخشان وجود دارد. در مقابل این همه معتادین 
صرف پنج شفاخانه تداوی دولتی و غیردولتی در 
مرکز شــهر فیض آباد، از جمله دو مرکز تداوی 
20 بستر برای مردان و در ولسوالی های بهارک 
70 بستر برای زنان و اطفال در شغنان، 20 بستر 
برای مردان در اشکاشم، 20 بستر مردانه و یک 
شفاخانه 3۵ بستر مختلط در ولسوالی شغنان 
این والیت. مسئول بخش افراد دارای معلولیت 
دفتر ســاحوی در یک سفر رسمی به تاریخ 20 
حوت ســال جاری عازم والیت بدخشان شده و 
جهت نظارت از وضعیت حقوق بشری معتادین 
به شفاخانه 70 بستر ودان ولسوالی بهارک رفته 
و از نزدیک با داکتر محمد فایق فرحان و مدیر 
اداری و دیگــر کارمندان صحــی و اداری این 

شفاخانه بحث و گفتگو نمود. 

دفتر والیتی هلمند
گزارش جلسه دادخواهی ربع وار 

بخش نظارت و بررسی
به تاریخ ســوم حوت ســال روان جلســه 
دادخواهی ربع وار از سوی بخش نظارت و بررسی 
دفتر والیتی کمیســوین با شرکت )26( تن از 
نمایندگان نهادهای مختلف )مقام والیت هلمند، 
رئیس و نماینده ریاســت ســارنوالی استیناف، 
رئیس اقتصاد، نماینده ریاســت محیط زیست، 

نماینده ریاست امور زنان، نماینده ریاست زراعت 
و مالداری، مسؤل اتحادیه وکالی مدافع، نماینده 
ریاست ارشــاد و حج اوقاف، نماینده قوماندانی 
امنیه، نماینده ریاســت معارف، مسؤل مؤسسه 
صلح و برابری و نماینده پوهنتون( برگزار گردید. 
در این جلسه نمایندگان یاد هرکدام در ارتباط 

به نهاد خود توضیحاتی ارایه دادند. 

برگزاری جلسه آگاهی دهی در 
ولسوالی ناوه والیت هلمند

 
بخش حمایت و توســعه حقوق زنان دفتر 
والیتی هلمند بــه منظورآگاهی دهی در مورد 
حقوق بشــری، شــرعی و قانونی زنان، جلسه 
آگاهی دهی را با اشتراک ۵4 تن که شامل ملک 
قریه و خانم های بی سواد و کم سواد به تاریخ 9 
حوت 1396 در منزل ملک قریه در قریه خرابه 

ولسوالی ناوه دایر نمود.

دفتر والیتی غور
تدویر جلسه آگاهی دهی برای 

اهالی شهرک مهاجرین 
شهر فیروزکوه

به تاریخ 1396/12/۵ برای ۵0 تن از اهالی 
شهرک مهاجرین شــهر فیروز کوه جهت بلند 
بردن سطح آگاهی آن ها در مورد حقوق اطفال، 
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جلسه آگاهی دهی نیمه روزه تدویر گردید. در 
این جلســه 4 تن از مردان و 46 تن از خانم ها 
اشتراک داشتند. در این جلسه، با تقسیم بندی 
شرکت کنندگان در سه گروه جداگانه موضوعات 
مختلف مرتبط به حقوق اطفال برای آنان با بیان 

ساده تشریح گردید. 
در اخیر این جلســه آگاهی دهی، نظریات 
اشتراک کنندگان شنیده شد و به سواالت آنان 
پاســخ ارایه گردید. اشــتراک کنندگان، ضمن 
اظهار امتنان از برگزای چنین جلســاتی، تدویر 
جلســه امروزی را در زمینــه حمایت و رعایت 
حقوق اطفال مؤثر دانســتند. بــه گفته صابره 
یک تن از اشــتراک کنندگان، در جریان چند 
ســال اخیر، با وجود که هنوز هــم ازدواج های 
زیر ســن کاماًل از بین نرفته است، اما در نتیجه 
تدویر چنین جلساتی، میزان ازدواج های اطفال 
در مقایســه با سال های گذشته کاهش یافته و 
اطفال بیشتر مورد توجه پدران، مادران و اعضای 

خانواده خویش قرار می گیرند.

امضای تفاهم نامه جهت تدریس 
مضمون حقوق بشر با آمریت 

دارالعلوم امام ابوحنیفه 

تفاهم نامه همکاری آموزشــی حقوق بشر 
میان دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان و دارالعلوم امام ابوحنیفه روز 
دوشنبه مورخ  14 حوت 1396 در مرکز والیت 
غور منعقد گردید. هدف از انعقاد این تفاهم نامه 
آموزشی حقوق بشــر، ترویج و نهادینه سازی 
ارزش های انســانی از طریــق تدریس مضمون 

حقوق بشر در این موسسه تحصیلی می باشد. 

برگزاری جلسه هماهنگی با 
نمایندگان رسانه ها و خبرنگاران

دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان روز ســه شنبه مورخ 22 حوت 
1396 جلســه هماهنگی ربع وار را با اشتراک 
14 تن از مسؤلین و نمایندگان رسانه ها، رئیس 
اطالعات و فرهنگ و سخنگوی قوماندانی امنیه 
در ســالن کنفرانس دفتر برگزار نمود. اشتراک 
کنندگان از دفتر والیتی غور کمیسیون جهت 
تدویر جلســه هماهنگی ابراز قدردانی نمودند، 
سپس اشتراک کنندگان جلسه روی موضوعات 

مطرح شده بحث نمودند.

امضای تفاهم نامه همکاری 
آموزشی حقوق بشر با دانشگاه و 

دارالمعلمین عالی غور
دفتر والیتی غور کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان، روز دو شنبه مورخ 21 حوت 
1396 تفاهمنامه آموزشــی حقوق بشــر را با 
موسســه تحصیالت عالی غــور و دارالمعلمین 
عالــی این والیت به امضا رســانید. اهداف این 
تفاهمنامه گســترش همکاری بین کمیسیون، 
پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی و توسعه 
و تعمیم حقوق بشر به صورت اکادمیک از طریق 
همکاری با پوهنتون ها و موسســات تحصیالت 

عالی عنوان شده است. 

دفتر ساحوی بامیان 
وضعیت خدمات صحی در 

ولسوالی های ورس و پنجاب

دسترسی به خدمات صحی مناسب از جملۀ 
حقوق اساســی و شهروندی اســت که دولت 
بر اســاس مادۀ ۵2 قانون اساســی تسهیالت 
و خدمــات صحــی را برای تمام اتباع کشــور 
به طور رایگان تامین نماید. همین گونه در مادۀ 
12 کنوانســیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی بر ســالمت جســمی و روحی مردم 
تأکید شده است. براساس گفتۀ مسئول شفاخانه 
ولســوالی ورس به طور اوسط در یک روز 1۵0 
نفرمراجعه کننده دارند که اکثراً امراض شامل 
اسهاالت، سرماخوردگی و سینه و بغل میشوند. 
داکتر شــینواری معاون شفاخانه عالوه کرد که 
در جریان یک ماه باالتر از 10 مورد اطفال سوء 
تغذیه شدید مراجعه میکنند که دلیل آن را فقر 

و تنگدستی مردم میباشد.
 در کنــار ایــن فعالیت هــا، مشــکالت و 
کمبودهایی نیز دیده میشود که به گفتۀ امین 
دانشیار فعال مدنی آن ولسوالی، مردم از برخورد 
ناسالم و زشــت کارمندان آن شفاخانه شکایت 

دارند. 
در ارتباط با شــفاخانه ولسوالی پنجاب، از 
خدمات شفاخانه ولسوالی پنجاب مردم راضی 
به نظر میرســند و به گفتــه داکتر ابوذر متقی 
رئیــس آن شــفاخانه در یک مــاه 4۵00 نفر 
مراجعه کننده دارند. ایشان ادعا کرد که عالوه بر 
مریضان ولسوالی پنجاب مریضان مناطق مانند: 
سرخجوی ورس، لعل و سرجنگل والیت غور و 

اشترلی والیت دایکندی را نیز معالجه میکنند. 
در ارزیابی صورت گرفتــه بنابر موجودیت 
مشــکالت مختلف پیشــنهادهایی به مراجع 
مربوطه محلی ارایه گردیده اســت تا در زمینه 
خدمات رســانی مناســب صحی اقدام عملی 

صورت گیرد. 

دیدار رییس دفتر ساحوی با 
مسئولین نهادهای جامعه مدنی

مالقــات و دیــدار زهرا معتمــدی رییس 
کمیسیون مســتقل حقوق بشرافغانستان دفتر 
ساحوی بامیان با اسماعیل ذکی مسئول والیتی 
شــبکه جامعه مدنی وحقوق بشر و حسین داد 
احمدی مســئول والیتی مجتمع جامعه مدنی 
به هدف تقویت همکاری هــای همه جانبه در 
خصوص ترویــج و حمایت از ارزش های حقوق 
بشــری در تاریخ 1396/12/02 در دفتر شبکه 

جامعه مدنی صورت گرفت. 
در این دیدار رئیس دفتر ساحوی کمیسیون 
طرحی را بــرای جذب و تدریــس موضوعات 
و مفاهیم حقوق بشــری و حقــوق مدنی برای 
محصلین با مسئولین نهادهای جامعه مدنی در 
بامیان شریک ساخت که مورد استقبال نهادهای 
مربوطه قرار گرفته و در این رابطه پیش نهاداتی 

نیز ارایه گردید. 

داد خواهی برای کاهش چالش های 
سکتور عدلی و قضایی

بــه خاطر اهمیت خــاص ارگان ها عدلی و 
قضایی در جلوگیری از نقض جقوق بشر، تأمین 
حاکمیت قانــون و روند رســیدگی قانونی به 
دوسیه های حقوقی و جزایی در ارگان های عدلی 
و قضایی و ارتقای ســطح همکاری های جاری 
نهاد عدلی و قضایی با دفتر ساحوی کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر در بامیان قبل از ظهر روز 
سه شنبه 1۵ حوت 1396 خانم زهرا معتمدی 
رئیس این دفتر در جلســه هماهنگی نهادهای 
عدلی و قضایی در ریاست محکمه استناف والیت 
بامیان اشتراک نموده و مشکالت و نگرانی های 
موجود فرا راه دسترسی شهروندان به عدالت را 

با مسؤلین این نهادها شریک ساخت.
خانم معتمــدی مشــکالت و چالش های 
موجــود را کــه در نتیجه یافته هــای نظارتی 
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بخش  های مختلف کاری کمیســیون مستقل 
حقوق بشر در سکتور عدلی و قضایی از مرکز و 
ولسوالی های والیت بامیان بر جسته گردیده بود، 
برای شرکت کنندگان برشمرد. الزم به یادآوری 
است که این موضوعات و سایر موضوعات شامل 
آجندای جلســه به گونه مفصل به بحث گرفته 
شده و راه های حل ممکن برای رفع نواقص در 

نظر گفته شده و تصامیم الزم اتخاذ گردید.

محفل نکوهش هفدهمین سال 
تخریب مجسمه های بودای بامیان

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در بامیان همراه با نهادهای فرهنگی 
دیگر از هفدهمین ســال تخریب مجسمه های 
بودای بامیان به تاریخ 19 حوت 1396 در سالن 
کنفرانس هایش محفل یادبودی را تحت عنوان 
»شــبی با بودا« برگزار نمود. دراین محفل200 
نفر از مســئولین ادارات دولتــی و غیردولتی، 
فعالین مدنی، فرهنگیان و شــاعران از والیات 
کابل، بامیان، غزنی و بلخ، اســاتید دانشگاه ها و 
دانشــجویان اشتراک داشتند. هدف از برگزاری 
این محفــل حرکت و اقــدام تقبیحی و اعالم 
انزجار از یک علمکرد ضد انسانی و بشری عنوان 
گردید. برگزاری نمایشــگاه کتاب، اجرای تئاتر 
ستم دیدگان، نشســت علمی و شب فرهنگی 
جزء از برنامه های شــبی با بودا بود که به مدت 

سه روز جریان داشت.

دفتر والیتی فاریاب
امضای قرارداد تدریس »حقوق 
بشر« با دانشگاه دولتی فاریاب 

ریاســت دفتر والیتی فاریاب کمیســیون 
مســتقل حقوق بشر افغانستان بر اساس برنامۀ 
اســتراتیژیک و برنامۀ عمل ساالنۀ کمیسیون، 
موضوع آموزش و تدریس مضمون حقوق بشر 
در دانشگاه دولتی فاریاب را در سرآغاز برنامه های 
آموزشی خود قرار داده است. به همین جهت از 
آغاز سال مالی 1397 تفاهمنامه های جداگانه را 
با پوهنوال دیپلوم انجنیر گل احمد فضلی رئیس 
دانشگاه فاریاب، پوهندوی محمد اشرف شریفی 
استاد دانشکده ادبیات و علوم بشری و پوهنیار 
قدرت اهلل چقماق استاد دانشکدۀ حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه فاریاب به امضا رسانیده است.
گفتنی اســت که این تفاهم نامه به منظور 

تدریس مضمون حقوق بشــر برای دانشجویان 
دانشــکده های حقوق و علوم سیاسی و ادبیات 
و علوم بشــری در جریان یک سمستر درسی 
چهارماهــه )اعتبار از تاریــخ 1۵ حوت 1396 
الی 1۵ ســرطان 1397( از سوی سید حفیظ 
اهلل فطرت رئیس دفتر والیتی فاریاب کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان و پوهنوال دیپلوم 
انجنیر گل احمد فضلی رئیس دانشگاه دولتی 

فاریاب منعقد گردیده است. 

تجلیل از روز جهانی همبستگی 
زنان

دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان شــامل دفاتر ساحوی 
بامیــان، بلخ، هرات و کنــدز و نیز دفاتر والتی 
هلمنــد،  غور و فاریــاب از 8 مارچ، روز جهانی 
همبستگی زنان تجلیل به عمل آوردند. در این 
محافل بر کرامت انسانی زنان، تعهد و عملی شدن 
قوانین و کنوانسیون های حقوق زن به خصوص 
در زمینه رفــع هرنوع تبعیــض و بی عدالتی، 
فراهم شــدن زمینه حضور و مشارکت سیاسی،  
اجتماعی و آموزشی زنان در ساختارهای دولتی 

و نهادهای خصوصی تأکید شد. 
الزم به یادآوری اســت کــه در این محافل 
افزون بر حضوز زنان، تعداد زیادی از مسئوالن 
نهدهای حقوق بشــری، مدنی، اداری، آموزشی 
و نهادهای عدلی و قضایی شــرکت داشتند و از 
ســوی آنان نیز بر تحقق آرمان های حقوق بشر 

زنان تأکید شد.

از صفحه 9

داکتر سیما سمر: از افزایش...
جان شــان را از دســت داده اند. عامل اکثر این 

قتل ها گرفتار نشده اند. 
رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشــر 
افغانستان در این کنفرانس از فرهنگ معافیت 
انتقاد کــرد و گفت عامــالن محاکم قتل های 
صحرایی باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 

شوند. 
موضوع دیگر این گــزارش مصوون نبودن 
زنان در داخل خانواده ها است. این گزارش نشان 
می دهد که در 34 مورد زنان مجبور به فحشــا 
شــده اند و 90.3 درصد این خشونت ها از سوی 
مردان صورت گرفته اســت. داکتر سمر گفت: 
»یک خانم اگر در خانواده مصوونیت نداشــته 
باشــد، در هیچ جای دیگر احساس مصوونیت 
نمی کند. خانمی که در خانه مصوونیت نداشته 

باشد در بیرون احساس مصوونیت نمی کند.«
وضعیت زنان در دهات 

در ســه ســال گذشــته 222۵ زن در سه 
سال گذشته از روســتاهای افغانستان به دفاتر 
کمیسیون شــکایت کرده اند. داکتر سمر گفت 
که این رقم آمار واقعی خشــونت علیه زنان را 
در دهات نشان نمی دهد، زیرا دسترسی زنان به 

دفاتر کمیسیون محدود است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
چهارده والیت دفتر دارد، به این دلیل همه زنان 
در افغانستان به این دفاتر دسترسی ندارند. تعداد 
زنانی که در قریه ها زندگی می کنند دسترسی 

شان به نهادهای حقوق بشری زیاد نیست. 
شعار امسال روز جهانی زن »تقویت زنان و 
دختران در دهات« اســت. داکتر سمر گفت در 
صورتی که زنان و دختران در دهات مصوونیت 
داشــته باشــند، مصوونیــت اجتماعی تقویت 
می شــود.« او تاکید کرد که اگــر فقر زدایی و 
بیــکاری در دهات از بین بــرود در آن صورت 
زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان بیشتر 
می شود. داکتر سمر گفت: »زمینه سازی زندگی 
مصوون و با کرامــت در دهات زندگی مصوون 
در دیگر مناطق را مساعد می سازد. شورشگری 
متاســفانه از دهات شروع می شود و چهل سال 
اخیر شورشــگری نیز همین موضوع را نشــان 
داده است.« داکتر سمر در این کنفرانس گفت 
که میزان خشونت ها افزایش نیافته بلکه میزان 
مراجعه زنان قربانی به کمیســیون بیشتر شده 
اســت. رییس کمیسیون مســتقل حقوق بشر 
افغانســتان بر مصوونیت و حمایــت از زنان در 
دهات و قریه های افغانستان تاکید کرد و گفت 
تامین صلح و ثبات در صورتی ممکن است که 

زنان در دهات مصوونیت داشته باشند. 
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ګډ ژوند او د يوبل د حقونو پېژندنه 

سوله نسیمي )سادات(

واده د انســان پــه ژونــد کې يــوه مهمه او 

ټاکونکې پېښه ده. له دې امله د فطري، عقيل، 

مذهبي او ټولنپېژندنې له پلوه د کورنۍ جوړښت 

د انســان د ژوند له اړتیاو څخــه ګڼل کيږي. د 

تربيتي علومو نظر خاوندان او ټولنپېژندونکي په 

دې باور دي چې د ټولنــې نېکمرغي او د واده 

له سم بنياد اېښودنې او د هغه له خيال ساتنې 

رسه تــړاو لري. له همدې امله پکار ده چې واده  

د داسې سمو اصولو پر بنسټ بڼه ومومي، چې 

په ژوند کې د ښــځې او میــړه د پرمختګ المل 

وګرځــي او د کورنۍ او ټولنې نفســيايت روغتيا 

رامنځته کړي.

په ســمه توګه د ژوند د ملګري په ټاکلو کې 

سمو معيارونو ته نه پاملرنه، په کورنۍ کې د ګڼ 

شمېر ســتونزو زمينه برابروالی يش. نفسيايت 

ګډ ژوند او د يوبل 
د حقونو پېژندنه 

سوله نسیمي )سادات(

ماهرانــو او د کورنۍ ســالکارانو د واده په اړه یو 

لــړ معيارونه وړاندې کړي دي چې د نفســياتو 

پېژندنې، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزې مسلې 

پکې شــاملې دي. هغوی په دې باور دي چې 

هر څومره ښځه او نارینه مخکې له واده څخه د 

يو بل په اړه ســم  معلومات ولري، نو په ښه ډول 

بــه د خپل ګــډ ژوند په اړه اټــکل و کولی يش. 

تجربو ښودلې، خلک خوښــوي چې د ځان په 

شان د ژوند ملګری غوره کړي. دغه ورته والی او 

ځانګړنې په مهمه توګه دیني اعتقادات، تعليم، 

کلتــور، کورنــۍ او اقتصــادي او ټولنیز حالت 

کېدای يش. دا ډول کسان په خپلو کې تقريبًا 

ورته ژوند تعريفوي او د هغوی موخې او ارمانونه 

يو بل ته ال ډیر نږدې کوي.

کلتوري عوامل يو مهم خصوصيت دی، چې 

يوه جوړه يو بل ته رسه نږدې کوي. انســان چې 

هر څومره د خپل ژونــد له ملګري رسه د زياترو 

کلتوري اشرتاکاتو اسباب ولري، نو له هغه رسه 

د ســازګارۍ لپاره ال زيات چمتو او له ډېرو کمو 

اختالفاتو رسه به مخامــخ يش. خو د دې ټکي 

یادونــه هــم اړینه ده چې له خپــل ځان رسه د 

زياتو ورته والو لرونکي ژوند ملګري په ټاکلو کې 

د دواړو خواو د کوښښونو باوجود بيا هم ښځه او 

نارینه له يوبل رسه زيات توپريونه لري، نو ځکه 

هغوی ته پکار دي دا زده کړي چې له دغو ټولو 

توپريونــو رسه رسه هم ژوند وکړي او د اختالفاتو 

په له منځه وړلــو او د ګډ ژوند لپاره تفاهم ته په 

رســېدو رسه د دغې پاکې رشــتې په پایله کې 

دواړه خوشحاله او له مينې ډک ژوند ولري. 

د بېالبېلو خصوصيتونو له مخې چې هلک 

او نجلۍ په هره اندازه يو بل ته نزدې وي، هومره 

د دواړو په ګډ ژوند کې ترکيب ال زيات، ټينګ او 

ژور وي. دغه خصوصيتونه په اســالمي رسچينو 

کې د کفويت او يوشــان وايل په عنوان رسه ياد 

شوي دي چې د اميان، ديندارۍ، نېکو اخالقو، 
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کورنۍ ښــېګڼو، عقل، فکر، حسن او ښکال، د 

عمر تناسب، د دواړو کا ر او کسب او له نشه یي 

توکو څخه د لري وايل په شــان بېالبېلو اړخونو 

کې يې يادونه  شــوې ده. هلک او نجلۍ چې د 

ځان او د خپل ژوند د ملګري په پېژندګلوۍ کې 

هر څومره چې زيات معلومات ولري او د ژوند د 

ملګري د ټاکلو لپاره معقول معيارونه په پام کې 

ولري، نو په خپل ګډ ژوند کې به له کمو ستونزو 

رسه مخامخ يش.

د کورنيو مسایلو زیاتره څېړونکي په دې باور 

دي چــې په واده کې کلتوري عوامل اغیزمن او 

موثر رول لري. همدارنګه په دين، مذهب، ادابو، 

دودونــو، باورونو او اعتقاداتو کې تناســب د يوه 

واده په دوام کې هم مهم رول لوبوي.

ځکه چې هيڅ يو شی د مذهب په اندازه د 

ښــځې او میړه د کردار په بېلګه اثر کوونکی نه 

دی. څیړنو ښودلې ده چې د انسان ارزښتونه او 

عقاید د انســان پر کردار لــه بل هر څه نه زياته 

اغیزه کوي.

د ښــځې او میړه ترمنــځ د مذهبي غږملتيا 

او همفکرۍ نشــتوالی د وخت پــه تېرېدو رسه 

ال زياتيږي او په ديني ارزښــتونو باندې له دواړو 

خــواوو څخه له يوې خوا څخه پابندي د هغوی 

لپاره زياتې ســتونزې رامنځته کوي، ځکه چې 

ديني عقاید د يوه اصــيل او محوري نظريې په 

توګه د انسان د شــخصيت پر ټولو اړخونو اغیز 

کوي.

ايراين نفسيايت ماهر ډاکټر غالم عيل افروز 

وایــي: ))بې له شــکه د ارامه ژونــد او پاېدارې 

رشتې له ټولو مهمو عواملو څخه د ښځې میړه د 

ديني نظرياتو او اعتقاداتو غږملتيا او په اخالقي 

ارزښتونو باندې د دواړو عميل پابندي ده.(( په 

همدې بنياد د پاکې عقيــدې او تفکر لرونکي 

نارینه او ښــځې د ژوند د مومن او نېک ســريته 

ملګري لرلو هیله کوي. له همدې امله دی چې 

خدای )ج( ترټولو غوره واده له يوبل رسه د پاکانو 

وصلت بويل او سوره نور په 2۶ آيت کې فرمایي. 

ژباړه: ))پاکې ښــځې پاکو نارینه وو لره او پاک 

نارینه پاکو ښځو لره دي.((

پاک انســاين خصلتونه چې د انسان ډېرې 

لویې وجودي پانګــې دي په الله )ج( باندې له 

اميان او تقوا څخه رسچينه اخيل. دغې مهمې 

چارې ته کمه پاملرنه په شــګه کې د بنيادونو د 

اېښودو په مثال دي. ديني او مذهبي غږملتيا د 

ژوند ملګرو ته د رشتې ډېره ښکلې کړۍ ورکوي، 

خکه د ژوند د ملګري په غوره کولو کې اخالقي 

او کرداري معيارونه ډېره اغیزه لري او پر اخالقي 

صفتونو ډېر ټینګار شوی دی چې د واده لپاره يو 

رضوري رشط ګڼل کيږي.

څېړنو ښودلې چې د حسن خلق، پاکلمنۍ، 

ریښتنولۍ او بښنې په شــان اخالقي صفتونه 

د ګــډ ژوند د اړيکې لپاره ډېر مهم او با ارزښــته 

خصوصيتونه دي. په اســالم کــې هم د واده په 

مسئله کې پر اميان او اخالقو ډېر ټینګار شوی. 

همداراز په ټولنیزو او کلتوري غوښــتنو کې 

د ښــځې او نارینه غږملتيا د ګډ ژوند د رشــتې 

په ټینګښــت او دوام کې يو موثــر عامل دی، د 

کلتوري او ټولنیزې غږملتيا نشتوالی د ښځې او 

میړه ترمنځ په تفاهم کې د يو لړ ســتونزو زمينه 

برابرولی يش، داســې موارد هم شته چې ښځه 

او میړه په ټولنیز او اقتصادي طبقه کې د توپېر 

باوجــود هم يو بل رسه نیکمرغــه ژوند تېروي او 

دواړه يو بل له توپريونو او اختالف رسه مني، چې 

دا پخپله يو ارزښت دی، خو څیړنو ښودلې چې 

د ټولنیز او اقتصادي حالت له پلوه د ښــځې او 

نارینه د کورين ګډ ژوند ترمنځ نسبي ورته والی د 

هغوی ترمنځ د راتلونکي تفاهم په رامنځته کولو 

کې مهم رول لوبوي.

ظاهري ښــکال او جذابيت هم د ښــځې او 

میړه پــه ګډ ژوند کې له مطرح شــويو معيارونو 

څخه دی، کــه په واده کې د دواړو خواوو ترمنځ 

لېوالتيا نه وي، نــو د ناراضایتۍ زمينه رامنځته 

کيږي.

اســالم په واده کې د نفســياتو مســئلې ته 

پاملرنه کړې ده، ځکه چې دا مســئله د ښځې 

او میړه رشــته پيــاوړې کوي. د ښــځې او میړه 

هوښیاري او د کورنۍ د رضامندۍ د اندازې په 

اړه څیړنو ښودلې، چې که ښځه يا میړه خپل د 

ژوند ملګری له ځان څخه کم هوښــيار وګڼي، 

نــو په دغو کورنیو کې به رضامندي کمه وي؛ نو 

تعليم او پوهه هم په ژوند کې د ښــځې او میړه 

د نظرياتــو د نزدېوايل زمينــه برابرولی يش، که 

چیرې ښــځه او میړه د تعليم له پلوه په يو ډول 

حالــت کې وي، نو د هغــوی ترمنځ به د تفاهم 

زياته زمينه موجوده وي.

د ښــه او مناســب ملګري غوره کول انسان 

ته ارامتیا او ډاډ ورکوي او د باطني اســتعدادونو 

د روزنــې او د پرمختیا او کــامل لپاره يې زمينه 

برابروي، خو د دې برعکس د میړه یا ښــځې په 

غــوره کولو کې ناکامي، مايوســۍ، نااميدۍ او 

ډېپرېشــن او حتی د انســان د زر زړښت المل 

کيږي او باطني اســتعدادونه له حرکت او ودې 

څخه غورځوي.

نیکونه مور او پالر له اريث پلوه هم خپل اوالد 

ته زياتې ګرانبيه پانګې لېږدوي، هغې نجلۍ او 

هغه ځوان چې په يوې اصيلې کورنۍ کې لوی 

شــوي وي، اخالقي ارزښــتونه له خپلو والدېنو 

څخه پــه وراثت کې حاصلــوي او د ژواندانه له 

سختيو او ســتونزو رسه په مقابله کې هيڅکله 

له ســمې الرې څخه نه وځي، پر خپل حيثيت 

او عــزت پابنــدي هغوی له بــې الريتوب څخه 

راګرځوي.

دا چې زموږ ټولنه د ګڼو ستونزو او ناخوالو له 

کبله په نسبي ډول وروسته پاتې ګڼل کيږي، د 

ژوند د نورو ټولنيزو ســتونزو تر څنګ د ګډ ژوند 

په ټاکنه کې هم ســتونزې ډېرې دي، چې دغه 

تیروتنې او نیمګړتیاوې د نارینه وو او ښــځو  تر 

منځ د ګډ ژوند په الره کې خنډونه جوړوي، چې 

د تاوتريخوايل او بېلتون زمينې رامنځته کوي.

دلته دا پوښــتنه پيــدا کيږي چــې کومې 

تېروتنې د دې المــل ګرځي چې ځوانان يې د 

ګډ ژوند په ټاکنه کې کوي؟

د دې پوښتنې په ځواب کې خو لومړی بايد 

ووايو چې د اســالمي ارښوونو رسه سم د ژوند د 

ملګري\ملګرې د ټاکلو پر مهال شتمني، نسب، 

ښکال او دينداري په پام کې ونيول يش، چې د 

ديندارۍ اصل يې تر ټولو مهم اصل بلل شوی، 

خو زمونــږ په ټولنه کــې ډېر کله د ژونــد دواړه 

ملګري په پټو سرتګو رايض کيږي.

همدارنګه ډېری ځوانان د ګډ ژوند په ټاکنه 

کــې غور او دقت نه کوي، کله چې د ځوانۍ په 

درشل پښه ږدي، نو تر ډېره حده د خپلو نفي 

غوښتنو په دام کې لويږي، داسې انګريي چې 

ګواکې خامخا بايد لــه مقابل لوري رسه اړيکې 

ولــري او په دې ډول په روحــي ډول ځان آرامه 

کــړي، دا هغه وخت وي چې د ډېرو ځوانانو پام 

د نجونو او پېغلو په لوري وي او د خيال نړۍ يې 

هم د هغــوی لپاره ځانګړې کــړي وي، د دوی 

داســې هڅې له بې غورۍ او بــې پروايۍ رسه 

مل وي چې په پایله کې د ګډ ژوند د نامناسبې 

ټاکنې المل ګرځي.

د کورنیو له خوا د خپلــو اوالدونو د ګډ ژوند 

لپاره بېړنۍ پريکړې بله تېروتنه ده، چې ځوانان 

يې کوي، زموږ د هیواد په زياترو سيمو کې چې 

د خپلو اوالدونو لپاره د ګډ ژوند د ټاکنې واک د 

کورنیو په الس کې وي او ډېر وختونه په ناڅاپي 

او تصــاديف ډول د ځوانانــو د ګــډ ژونــد لپاره 

پريکړې کوي، ښايي چې هلک يا نجلۍ د عمر 

لــه اړخه دې ته چمتو نــه وي چې د واده پيوند 

يــې وتړل يش، عمر ته پــام نه کول هم يوه لويه 

تېروتنه ده

ځينې ځوانان د دې پر ځای چې خپل پام 

تعلیم او زده کړو او لوســت ته واړوي او يا دا چې 

د خپل ژوند لپاره يوه غوره موخه وټاکي برعکس 

خپل ارزښــتناک وخــت ضايع کــوي، دوی پر 

خپلــې راتلونکې ته بې بــاوره او زړه نازړه وي او 

نه پوهيږي چې له چــا رسه او څه ډول ګډ ژوند 

وکړي.

همــدا راز له مادي او معنوي پلوه د بېالبېلو 

کورنيو تر منځ بېالبېل توپريونه شته چې له پامه 
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غورځــول يې د ګډ ژوند په برخه کې ســتونزې 

رامنځته کوي.

همــدا رنګه د ګډ ژوند پــه انتخاب کې بايد 

ځينو مهمو خربو ته پام وکړئ.

په هغه چا ميین شئ، چې پرتاسو ميین وي؛ 

مخکې تردې چې یوې بشــپړې یــوې اړخیزې 

اړیکې ته ورننوځئ، سم فکر وکړئ، دا چې تاسو 

له یوه نر او یا له یوې ښځې رسه د زړه له کومې 

مینه ولرئ او هغه حتی تاسو ته در ګوري هم نه، 

دا انتخاب د هوښــیارۍ کار نه دی، په هغه چا 

باندې زړه تړل چې له یوه بل شخص رسه مینه 

لري، ژمن نه دی او ستاسو پر وړاندې بې پروایي 

کوي، سم کار نه دی، له داسې ګډ ژوند څخه نه 

شو کوالی د نېکمرغۍ هیله ولرو، که چېرې له 

دې ډول حالت رسه مخ ياســت یوازې دوه الرې 

لرئ؛ یا دا چې هغه هېر کړئ او یا هم داسې څه 

وکړئ چې هغه پر تاسو ميین يش.

غوره ده پوه شئ، هغه کسان په ګډ ژوند کې 

بریايل دي چې ورته ارزښــتونه او انګېزې لري، 

حتی ســاده مســایل او لېوالتیاوې، لکه رنګ، 

موســیقي، تلویزیوين خپرونې او د دوه کســانو 

ترمنځ یو شان او ورته خوندونه کوالی يش یو بل 

ته د دوی دواړو د ال نږدې کېدو ســبب يش. یو 

شان سیايس او ټولنیز باورونه او د ورته ارزښتونو 

درلودل د واده اړیکې الپسې پیاوړې کوي .

د هغــه څه په خاطر چــې دی، وررسه مینه 

وکــړئ؛ لومړنۍ لیدنهچــې دواړه لوري د یو بل 

د جذبولو هڅه کوي دواړه ځان غوره ښيي، خو 

مهمه داده چې ښځه او نر له واقعیتونو څخه يو 

بل لرې و نه سايت، درواغ اړیکې له منځه وړي، 

کله چې ستاســو مېرمن متوجه يش چې تاسو 

ورته درواغ ویيل دي، نور به په تاســو باندې باور 

ونه کړي، نو د یوې اړیکې په پیل کې هغه ډول 

چې یاستئ، ځان وښیئ او له مقابل لوري څخه 

هم وغواړئ، چې رښتینی واويس.

خپل مقابل لــوری وپېژنــئ؛ دا ډېره مهمه 

ده، ځکــه خو د واده او کــوژدې تر منځ وخت د 

يو بل د ښــه پېژندلو لپــاره او کورنيو اړيکو لپاره 

خورا مهم دی. بې کچې مینه او افراط هم ښــه 

نه دی، ځکه په دې صورت کې ښــایي چی له 

یوې مودې وروسته ناهیيل شئ، بل مهم ټکی دا 

دی چې پر مقابل لوري ډېر فشار مه راوړئ، چې 

خامخا ستاسو له غوښتنو رسه سم عمل وکړي.

لــه پرتلــه کولو څخــه ډډه وکــړئ؛ ژوند له 

بدلونونو څخه ډک دی او د نېکمرغۍ معنا هم 

پــه همدې دلیل بدلون منونکــې ده، هېڅکله 

خپل میړه یا ښــځه له بل شخص رسه مه پرتله 

کــوئ، هره جوړه خپــل ځانګــړي قوانین لري 

او له نورو رسه یې پرتله کول ســرته تېروتنه ده، 

نېکمرغي نه یوه موخه ده او نه هم یوه افسانه، په 

یوه ژوند کې د خوښۍ او خوشالۍ ټولې شېبې 

نېکمرغۍ جوړونکې دي .

پــه ګډ ژونــد کې د کار وېــش؛ فکر  وکړی، 

چې له کار ځای څخه ســتړي او ســتومانه کور 

ته راغلئ او آرام ته اړتیا لرئ، خو د کور د کارونو 

له یوه سرت حجم رسه مخامخ کېږئ، لکه خواړه 

پخول، د لوښو پرې مېنځل او نور د کور کارونه، 

چې ستاسو د بوختیاوو له امله د اوونۍ وروستۍ 

ورځې او یا هم د رخصتۍ ورځو ته پاتې کېږي. 

طبیعي ده، چې لــه کوره بهر د دندې له تررسه 

کولــو رسه رسه د یوې مېرمنې لپاره، د دې ټولو 

چارو تررسه کول ســخت او ســتونزمن کار دی، 

همدا ده چې د کور په کارونو کې له یو بل رسه د 

مشارکت ارزښت مشخص کېږي !

د دنــده لرونکو مېرمنو لپــاره د حل تر ټولو 

غوره الر، د کور په کارونو کې مشارکت دی، دې 

موخې ته د رســېدو لپاره اړینــه ده، چې الندې 

ټکي په پام کې ونیول يش :

مرســتې ته اړتیا لرم؛ ډېــری مېرمنې د دې 

ګومــان کوي، چــې د کور ټول کارونــه باید په 

یوازې توګه میرمنې تررسه کړي، ښــځه کېدای 

يش فکر وکړي، که چېرې میړه مرســته کولو ته 

لېوالتیا لرلی، خپله باید پرته له دې چې زه ورته 

ووایم را رسه يې مرسته کړې وای. دا تصور سم نه 

دی، کله مو چې مرستې ته اړتیا درلوده، نو باید 

په ډېر درنښت له خپل میړه څخه وغواړئ، چې 

مرسته دررسه وکړي .

د کارونــو وېــش؛ په خپل منځ کــې کارونه 

ليســت کړئ او رسه و يې وېشئ، مېرمن دې د 

خــوړو پخولو دنده پر غاړه واخيل او میړه باید له 

بازار څخه د خوارکي توکو اخیســتلو مسوؤلیت 

ومنــي. مېرمن دې کور ترتیــب او تنظیم کړي 

او میــړه یې باید له کور څخه بهــر د خریدارۍ 

مســئولیت پر غاړه واخيل .که چېــرې د کارونو 

وېش ستاسو له خوښې رسه سم تررسه يش، نو 

په ډېرې لېوالتیا به یې تررسه کړئ.

نیوکه کول منع دي؛ پام مو وي چې نارینه نه 

يش کوالی په ښځینه مهارت رسه د کور کارونه 

تررسه کړي، نران خاصې ځانګړتیاوې لري نو که 

چېرې مو ولیدل چې کارونه ســم يا پر وخت نه 

تررسه کيږي، نیوکه مه کوئ !

زغم ولرئ؛ د پخوانیو عادتونو پرېښودل او له 

نوې تــګالرې رسه مینه څرګندول، چې د دندو 

د وېش لپاره مو ټاکلــې ده، وخت ته اړتیا لري، 

وبه ګــورئ چې د څو اوونیو په لړ کې به هر څه 

عادي يش. اړتیا نه شته، چې خپل میړه ته ور په 

یاد کړئ، چې کــوم کارونه باید تررسه کړي. په 

یاد ولرئ، چې ستاسو میړه یو رسېدلی او ځوان 

انسان دی او په ښه توګه له هغو دندو خرب دی، 

کومې يې چې پر غاړه اخستې دي.

انعطاف منونکي واوسئ؛ ښایي ستاسو میړه 

ونه يش کوالی په ځینو چارو کې له تاســو رسه 

مرسته وکړي، لکه د اوونۍ په وروستۍ ورځ کې 

خریــداري کول، د خواشــینۍ او بحث پرځای 

غوره ده چې پروګرام ته بدلون ورکړئ او هغه کار 

ور وسپارئ، چې هغه وکوالی يش په آرامه او هر 

کله چې وغواړي، تررسه یې کړي .

د ښځو په وړو تیروتنو سرتګې پټول؛ په دې 

اړه رســول الله )ص( فرمایيل دي: »هیڅ مؤمن 

او مسلامن نارینه دې یوې مسلامنې ښځې ته 

په کامله توګه په بــده او کرکه و نه ګوري، ځکه 

داســې پیښ شوي دي چې د هغې به یو خوی 

بد وګڼي، نو خامخا بل خوی هم لري چې ښایي 

په هغه خوښ او خوشحاله يش.

د ښځو وهل، له حده زيات په ورته په غوسه 

کېدل او بــدې ردې ورته ويــل هم کوالی يش 

ستاســو ګډ ژوند له ناکامــۍ رسه مخ کړي، که 

د ژونــد له ملګري خپه او ناراضه ياســت له نورو 

الرو چارو په استفادې څخه کوالی شئ هغه تر 

دې ښــه وپوهوالی شــئ. حرضت محمد )ص( 

هیڅکله هم خپلې میرمنې ندي وهلې، دارنګه 

چــې يب يب عایشــه )رض( فرمایــي: » ما هیڅ 

وخت رسول الله )ص( نه دی لیدلی چې خادم 

یــا میرمن یې وهلــې وي او نه یې په الس د څه 

يش د وهلو تکل کړی، مګر د خدای)ج( په الره 

کې د جهاد پر مهال.

د ښځې عيبونه او رازونه مه ښکاره کوې او په 

اړه يې نېک نظر ولرئ، بد ګامين د کرکې تخم 

دی.

همدا راز ښځو ته پکار ده، چې له خپل ميړه 

څخه د کــور د مرش په حيث اطاعــت وکړي او 

درنــاوی يې وکړي، د ميړه له اجازې او خوښــې 

پرته بايد څــوک کور ته بو نه ځي او کله چې له 

کوره بهر يا خپلوانو او دوستانو کره ځي نو له ميړه 

څخه دې اجازه واخيل او د هغه خوښــې او رضا 

ته دې پام وکړي. 

همدا رنګه د ميړه د کور، مال او عزت ساتنه 

د ښځې او ميړه تر منځ د مينې او اعتامد اړيکه 

پياوړې کوي

ماخذونه:
1. )د ژوند سل رازونه، رشف الدین عظیمي، د اکسوس 

کتاب پلورنځي لخوا چاپ شوی، د چاپ کال 2017(

2. )چــون چرا زناشــوهري، رشف الدیــن اعظیمي د 

اکســوس کتــاب پلورنځي لخوا چاپ شــوي، د چاپ کال 

 )2017

3. )ښځې او ژوند، کربا مظهری ملورو، 1366، ص21 

په حواله پشتنې میرمنې، از عبدالرؤوف بینوا، ص ٧4(

4. )معصومــه عصمتــي وردک، نقــش و موقف زنان 

افغانستان(

5. )افغانان- احوال زنان- ص 1۸3(
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پیام دبیرکل یونسکو 
به مناسبت روز جهانی زبان مادری 2018

زبان مادری خود کسب می کنند.
هم چنین اســتفاده زبان مادری، در مکان های 
عمومــی و بویــژه در اینترنت و شــبکه های 
اجتماعی، چند زبانــی را به یک قاعده تبدیل 
می کند. هر کسی بدون توجه به زبان اولی که 
دارد، خود بایستی قادر به دسترسی منابع در 
فضای مجازی باشد و بتواند از طریق ارتباطات 
آنالین تبادل و گفتگو کند. امروزه این امر، یکی 
از چالش های اصلی توسعه پایدار در قلب برنامه 

2030 سازمان ملل می باشد.
هر دو هفته یکبار، یک زبان در جهان منقرض 
می شــود و همراه با آن بخشی از تاریخ بشری 
و میراث فرهنگی بشر نیز محو می شود. ترویج 
چند زبانی همواره به توقف این نابودی برنامه 

ریزی شده، کمک می کند.
در دنیای شــگفت انگیز نلســون ماندال، »اگر 
شما با کسی که یک زبانی را می فهمد، صحبت 
کنید، آن حرف را به ذهن او انتقال داده اید و 
اگر شما با وی در زبان مادری خود ش صحبت 
کنید آن حــرف در قلب وی جا می گیرد.« به 
مناســبت این روز جهانی، یونســکو از تمامی 
دولت های عضو سازمان، به جشن گرفتن این 
روز از طریــق ایجاد تنوع تحصیل به زبان های 
مختلف و ابتکارات فرهنگی دعوت می کند. چرا 
که تنوع زبانی و چند زبانگی، سرمایه های زنده 

دنیای ما را تشکیل می دهند. 

اندره آزوالی
دبیر کل یونسکو

امروز برابر با 21 فوریه 2018، سازمان یونسکو، 
نوزدهمین ســالگرد گرامی داشت »روز جهانی 
زبــان مادری« را جشــن می گیــرد. این روز، 
فرصتی فراهم آورده برای یاد آوری این که این 
ســازمان »به دفاع از زبان های متنوع و ترویج 

آن ها« متعهد است.
زبان تنها یک وســیله ارتباطی نیســت بلکه، 
فراتر از آن، خصیصه های انســان ها نهفته در 
آن اســت. ارزش های ما، باورهای ما و هویت 
ما در داخل زبان ما نهفته است. از طریق زبان 
است که می توانیم تجربیات، سنت ها و دانش 
خود را انتقال می دهیم. تنوع زبانی یک سرمایه 
غیرقابل انکار اســت، که تصورات و روش های 

زندگی ما را منعکس می دهد.
به منظــور حفظ و احیای ایــن بخش مهم و 
میراث ناملموس بشری، سازمان یونسکو بطور 
فعال برای سال های متمادی، مدافع تنوع زبانی 
بوده و در بســط و گسترش سیستم تحصیلی 

چند زبانی مشارکت فعال دارد.
این تعهد به خصوص توجه ویژه به زبان مادری 
را نیــز در بر می گیرد که بــه میلیون ها ذهن 
جوان در حال رشد، شکل می دهد و یک حامل 
ضروری برای ادغام جامعه بشــری در ســطح 

محلی و سپس در سطح جهانی است.
یونســکو هم چنین از سیاســت های زبانی در 
کشــورهای چند زبانه که زبــان های مادری 
و بومی را ترویج می دهنــد، حمایت می کند. 
پیشــنهاد می شــود که زبان های مــادری در 
ســال های اول ابتدایی اســتفاده شــوند، زیرا 
کودکان بهترین نوع و میــزان یادگیری را در 

از صفحه 11

ښځو رسه د تاوتريخوايل پر

منســوبينو د ازار او زورونــو د مخنيــوي لپاره 

جدي اقدامات وکړي او له عامالنو رسه يې په 

قاطعيت رسه چلند وکړي.

اتم د مارچ:

د مارچ امته د ښځو د پيوستون نړيواله ورځ 

ده چې هر کال د افغانستان په شمول په ټوله 

نــړۍ کې ملانځل کیږي، ســږ کال هم د تېر 

په څېر په هيواد کې په بېالبېلو بڼو او بېالبېلو 

کچو د ډېری ادارو لــه خوا دغه ورځ وملانځل 

شــوه او د ښځو د وضعيت اړوند کنفرانسونه او 

غونډې جوړې شوې.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميســيون هــم دغــه ورځ د يــو مطبوعــايت 

کنفرانس په بڼــه وملانځله، چې په کابل کې 

د بريتانيا او آملان د سفريانو تر څنګ د ملګرو 

ملتونو ســازمان د رسمنيش ځانګړي استازي 

هم پکې ګډون درلــود او ويناوې يې وکړې. د 

ښځو د پيوستون د نړيوالې ورځې د ملانځنې 

دې کنفرانس ته ډېری هغه ښځې رابلل شوې 

وې چې په امنيتي او دفاعي بنســټونو کې پر 

دندو بوختې دي.

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کميسيون رئيسې ډاکټر سيام سمر کنفرانس 

ته په خپله وينا کې وويل، چې د کميسيون د 

امبودزمن برخه په امنيتي او دفاعي بنســټونو 

کې د ښځو ستونزو ته د رسيدنې او د هغوی د 

مالتړ لپاره ده، کله چې هم په يادو بنسټونو کې 

ښځې له ســتونزې رسه مخ کيږي، کميسيون 

حارض دی چې د محرميت له ســاتلو رسه يې 

قضيې و ارزوي او رسيدګي ورته وکړي.

 اغلې سمر په امنيتي ارګانونو کې منسوبو 

ښځو ته په خطاب کې وويل: اجازه مه ورکوئ 

چــې څــوک دررسه د انســاين کرامت خالف 

چلند وکړي.

کنفرانــس ته د ملګــرو ملتونو د رسمنيش 

ځانګړي اســتازي هم وينا وکړه، هغه په خپلو 

خــربو کې وويل، رسه لــه دې چې په پارملان 

کــې د ښــځو پــر وړانــدې د تاوتريخــوايل د 

مخنیوي قانــون په نه تصويبيدلو اندېښــمن 

دی، خــو له نېکه مرغه دغــه قانون د تقنيني 

فرمان په توګه توشــيح شــوی او پــه عديل او 

قضايي بنسټونو کې پلی کیږي.

د يادونــې وړ ده چې د ښــځو د پيوســتون 

نړيواله ورځ اتم د مارچ د افغانستان د برش حقونو 

خپلواک کميســيون په ســیمه ييــزو او واليتي 

دفرتونو کې هم په ښه توګه وملانځل شوه.
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سهم و نقِش آموزش 
زبان مادری 

در دوران کودکی
)حقوق کودک(

)تلخیص شده(
دکتر باباجیِد گبویگا آبیدوگون-نایجریا

مترجم: پیمان مجیدزاده

عمیقی در زندگی کــودکان دارد. زبان مادری،  
چنان که از نامش پیداســت، پیوندی تنگاتنگ 
با قلب فرد دارد. زبــان مادری نیز مانند لمس 
شدن از سوی مادر و نوشیدن شیر مادر، هرگز با 
چیز دیگری جای گزین نمی شود. به همین دلیل 
است که روان شناســی مدرن نیز تأکید زیادی 
بر ارتباط کودک با زبان مادری دارد. هم اکنون 
والدین با تشــخیص اهمیت زبان مادری شروع 
به آموزش آن به کودکان خود کرده اند )گوگل، 

.)2008
اهمیــت آموزش زبان مــادری در دوران پیش  
از رفتــن به مکتب ســبب شــده اســت که 
کنوانســیون ها و کنفرانس هــای بین المللــی 
متعددی در این زمینه برگزار شود که از جمله 
مهم ترین آن ها می توان به کنوانســیون حقوق 
کودک در سال 1990، کنفرانس جهانی آموزش 
برای همه در ســال 1990 در جامتین و 1993 
در دهلی نو، و کنفرانس بین المللی مســاعدت 
به کودکان افریقا اشــاره کرد. ]مسئله[ کودک 
در بســیاری از گردهم آیی ها تبدیل به »اولویت 
اول« شــده است. هم اکنون حق کودکان برای 
دسترسی به تحصیالت رایگان و الزامی به عنوان 
وظیفه دولت در نظر گرفته می شود. این وظیفه، 
محرکی برای دولت ها اســت که در مورد حق 
کودکان در ارتباط با زبــان مادری اقدام کنند. 
به گفته اوســانیان )2002(، در این کنوانسیون  
عنوان شده که هر فرد باید متناسب با نیازهای 
یادگیرِی پایه، از فرصت های آموزشی بهره مند 
باشد. این نیازها هم شامل ابزار ضروری یادگیری 
مانند سواد خواندن و نوشتن، بیان شفاهی، انجام 
اعمال ســاده  ریاضی و حل مسئله است و هم 
مضامین آموزشی ابتدایی و پایه ای مانند دانش 
]عمومــی[، مهارت ها، ارزش هــا و فعالیت های 
ضروری برای بقا و استفاده از تمامی ظرفیت ها 
را دربر می گیرد. با توجه به این مسئله، در سال 
1999، یونســکو روزهای 21 و 22 فوریه را روز 
جهانی زبان مــادری نامید. رابطه  میان آموزش 
دوران پیــش  از مکتب رفتــن و آموزش زبان 

مادری بسیار تنگاتنگ و حایز اهمیت است.
نظریه های توسعه زبان

نخســتین نظریه در مورد توســعه زبان چنین 
فرض کرده اســت که کودکان زبان را از طریق 
تقلید می آموزند. نواکِو )2006( با توضیح فرایند 
یادگیری زبان مادری مشــخصاٌ در نخســتین 
سال های مدرسه، عقیده دارد که در این فرایند، 
کودک در ناخودآگاه خود مجموعه ای از اصواِت 
را بازســازی می کند تا زمانی فرا می رســد که 
اندام های صوتی ایــن آمادگی را پیدا کنند که 
این اصوات درونی شده را به کار بگیرد. بر مبنای 
قوانین حاکم بر زبان در این دوره، کودک زبان را 
بدون مطالعه دقیق و با تقلید کلمات و عباراتی 
که در محیط می شنود می آموزد؛ یعنی کلماتی 

مقدمه
آمــوزش در دوران کودکی، نقــش مهمی در 
زندگــی کودکان ایفا می کنــد. به همین دلیل 
اســت که در سراسر جهان توجه زیادی به این 
امر معطوف می شود. منظور از آموزش در دوران 
کودکی )کودکستان(، آموزشی است که تا سن 

8 ســالگی به کودکان ارایه می شود. اوسانیان 
)2002( تأثیر این بازه ســنی را در رشد ذهنی، 
هیجانی، اجتماعی و فیزیکی فرد بســیار مهم 
می داند. این سال ها مهم ترین سال های زندگی 
فرد هســتند، زیرا بنیان رشد شخصیت وی در 
این دوره طرح ریزی می شود. زبان مادری تأثیر 
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که نخســتین افرادی که کودک با آن ها ارتباط 
می گیرد مانند پدر، مادر، برادر، خواهر و پرستار 
کودک به زبان می آورند. تحقیقات نشان داده اند 
که کودکانی که کلمات شنیده شده از نخستین 
افراد زندگی خود را تقلیــد می کنند، زودتر از 
سایر کودکان شروع به سخن گفتن می نمایند. 
همچنین، شــواهدی موجود اســت که نشان 
می دهد کودکان صرفأ از طریق تقلید، ســخن 
گفتن را نمی آموزند )دیوید، تی. گوچ، کی. پاول، 

اس. ابوت، ال، 2003(.
بر اساس نظریه رفتارشناسی که توسط اسکینر 
ارایه شده است، کودکان زبان را از طریق پاداش 
و تشویق می آموزند. بدین معنی که اگر والدین 
برای شنیدن چیزی که کودک سعی دارد بگوید، 
اشتیاق نشان دهند، کودک به تکرار حرف خود 
ترغیب می شــود. اما در مورد ایــن نظریه نیز 
می توان گفت که هرچند تشــویق عامل مهمی 
است، اما تنها دلیل سخن گفتن کودکان نیست.

برخی عقیده دارند که صرفأ شــنیدن زبان در 
محیط اطراف حایز اهمیت نیست، بلکه نوع زبان 
نیز بسیار مهم اســت؛ یعنی این که آیا زبان به 
گونه ای واکنشی به کار گرفته شده است یا خیر 
)مثل واکنش نشــان دادن به صداها و حرکات 
کودک(. البته این امر واضح اســت که کودکان 
برای یادگیری زبان نیازمند شنیدن آن هستند. 
ایده زبان مادرانه )اســنو و فرگوســن 1977؛ 
تروارتن 199۵(، یعنی سخن گفتن پرتأکید و 
آهنگین با کودکان و تکرار کردن کلمات آنان، 
به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشــری مطرح 
شده است. اما تحقیقات دیگر )اسنو و فرگوسن 
1977( نشان می دهند که هرچند نظریه زبان 
مادرانه تأثیــرات مثبت و منفی محیط زندگی 
کودک را بر توانایی ســخن گفتن وی نشــان 
می دهند، اما دالیل ریشه ای تر یادگیری زبان را 
بیان نمی کند. دست کم می توان گفت که سخن 
گفتن به زبان مادرانه سبب جلب توجه کودک 
شــده و وی را قادر می ســازد تا در یک فرایند 

جذاب قرار گیرد و آماده آغاز مکالمه شود.
چامســکی )196۵؛ 197۵( عقیــده دارد که 
کودکان در بدو تولد دارای یک »ابزار فراگیری 
زبان« داخلی هســتند. به گفتــه وی، با بلوغ 
کودک، زبان نیز شــکوفا می شــود. اســالبین 
)فرگوسن و اســالبین 1973؛ اسالبین 198۵( 
این خــط فکری را ادامــه داده و بیان می کند 
که درســت همان طور که کودکان در بدو تولد 
طوری »برنامه ریزی« شده اند که به اشیا جالب 
و بــه ویژه متحرک نگاه کننــد، برای توجه به 
زبان نیز »از پیش برنامه  ریزی« شــده اند. یکی 
از مشکالت نظریه مذکور این است که کودکان 
توانایی بسیار باالیی در یادگیری زبانی دارند که 
در محیط اطراف خود می شنوند. و در نخستین 
ســال زندگی، کلماتی را که توســط اطرافیان 

استفاده نمی شــوند را در مجموعه اصوات خود 
جای نمی دهنــد. در حالیکه طبعــاٌ »از پیش 
برنامه ریزی شــدن« نیازی به آمــوزش دیدن 
ندارد چون با یک زبان خاص در ارتباط اســت. 
چامسکی نیز مانند تروارتن و دیگران، تعامل با 
بزرگساالن آشنا و سایر کودکان را در ایام اولیه 

زندگی بسیار مهم می داند.
پیاژه بر این باور است که یادگیری زبان نمونه ای 
از رفتار نمادین است و تفاوتی با سایر یادگیری ها 
نــدارد. قطعاً، می توان گفت که هیچ یک از این 
نظریه های مربوط به زبان مســتقل از دیگری 
نیستند و به هر یک از آن ها برای توضیح دادن 

بخشی از فرایند یادگیری زبان نیازمندیم.
نمونه های موفق و غیرموفق اســتفاده از 

زبان مادری 
در ســال 2001، دولت دانمارک اصالحیه ای بر 
قانون اســتفاده از زبان مادری در مدارس اضافه 
کرد. بر اساس این اصالحیه، حمایت دولتی برای 
آموزش به زبان مادری لغو شــده است. مگر در 
مــورد کودکانی که والدین آن هــا اهل یکی از 
کشورهای اتحادیه اروپا باشند )گوگل، 2009(. 
از ســال 197۵ و تا زمان تغییر قوانین در سال 
2002، تمامی کودکان صرف نظر از کشور محل 
تولد خود از 3 تا ۵ ساعت آموزش به زبان مادری 
در مدرســه بهره مند می شــدند. این اصالحیه 
موجب افت شــدید وضعیت یادگیــری زبان 
مادری بین کودکانی شده است که از کشورهای 
جهان سوم می آیند. در اثر تغییر قوانین در سال 
2008، در حــدود 62000 نفر از این کودکان 
حق یادگیری زبان مــادری را به عنوان بخش 
جدایی ناپذیر سیستم آموزش عمومی از دست 
داده اند، حقی که پیــش از این از آن برخوردار 

بوده اند )گوگل، 2009(.
پروژه مولتنــو )دانکن 199۵(، یکــی دیگر از 
برنامه های سوادآموزی با استفاده از زبان مادری 
است که در مقاالت کنفرانس کشورهای افریقایی 
مورد بررســی قرار گرفته است )تامبولوکانی و 
همــکاران وی، 1999(. این پروژه اســتفاده از 
زبان ایسی بمبا را به عنوان زبان آموزشی در 2۵ 
دبستان ایالت شــمالی زامبیا مورد بررسی قرار 
داد. به دلیل موفقیت چشــمگیر این پروژه، در 
کشور زامبیا یک برنامه ابتدایی آموزش خواندن 
بر اساس آن طراحی شده که قرار است در چند 
ســال آینده در مدارس ابتدایی این کشور مورد 
اســتفاده قرار گیرد. به این معنی که این پروژه 
در نظر دارد که مهارت های زبان انگلیســی را 
به گونــه ای آموزش دهد که نقــش مؤثرتری 
در مدارس و جامعه داشــته باشــد، و در عین 
حال زبان بومی زامبیا به عنوان پایه و اســاس 
برنامه های ســوادآموزی پایدار و بلندمدت این 

منطقه به رسمیت شناخته شود.
ویلیامــز و مکَهزیــم )1999( موفقیــت روش 

آمــوزش دوران پیش از مکتــب رفتن ماالوی 
را بررســی کرده اند. در این روش برای آموزش 
از زبان بومی اســتفاده شده و بر لزوم یادگیری 
زبان انگلیسی در منطقه نیز تأکید می شود. در 
مطالعه مذکور، توانایی خواندن زبان انگلیسی و 
چیِچوا )زبــان بومی منطقه( در مکاتب ابتدایی 
بررسی شده اســت. این محققین عقیده دارند 
که خواندن، نوشتن، سخن گفتن و درک زبان 
مادری بــرای کودکانی کــه در تحقیق مزبور 
مشارکت داشتند نسبت به فعالیت های مشابه 

به زبان انگلیسی بسیار ساده تر است.
پیشنهادات

• سیاست مبتنی بر استفاده از زبان مادری به 
عنوان زبان آموزش دوران پیش  از مکتب رفتن 
باید با الگوبرداری از پروژه شــش ساله ایف وارد 
سیســتم آموزشی مدارس شــود. پروه  ایف در 
کمک به کودکان بــرای صحبت کردن هم به 
زبان مادری و هم به زبان انگلیســی)زبان د وم( 

بسیار موفق و موثر بوده است.
• مســئوالن مکاتب و معلمان باید کودکان را 
ترغیب کنند کــه مهارت های زبانی مثل درک 
]مطلب[، صحبت کردن، خواندن و نوشــتن، را 
نــه فقط در زبان دوم کــه در زبان مادری خود 
نیز کسب کرده و در ]استفاده[ از این مهارت ها 
پیشــرفت کنند. و همچنین پیشرفت در این 
مهارت هــا کنند. زیرا این امر کــودکان را قادر 
می ســازد تا به گونه ای مؤثر ارتباط برقرار کرده 

و زبان بومی خود را نیز بفهمند.
• به رســمیت شــناختن اهمیت زبان مادری 
توسط والدین، به عنوان ]عاملی[ که به کودک 
کمــک می کند تــا نگرش بهتری نســبت به 
یادگیری زبان، مهارت های خواندن و نوشتن و 
ارزش های فرهنگی داشته باشد، سبب می شود 
که تأکید آن ها بر زبان دوم کمتر شده و فرزندان 
خود را مجبور به یادگیری آن نکنند. بنابراین، 
زیبایی زبــان مادری در آموزش کودکان را باید 
در هر موقعیتی مورد تأکید قرار داد. الزم است 
که این کار نه تنها توســط مؤسسات آموزشی، 
بلکه توســط تمامی نهادهای حمایتی و دولتی 

نیز انجام شود.
• والدیــن باید درک کنند کــه یادگیری زبان 
مــادری، کــودکان را یاری می کنــد تا نگرش 
بهتری نســبت به یادگیری زبان، سوادآموزی و 

ارزش های فرهنگی خود داشته باشند.
•اگر قرار باشد از زبان مادری در آموزش دوران 
پیش  از مکتب رفتن اســتفاده بیشتری شود، 
الزم است که معلمان دبستان ها و مقاطع پایه، 
دوره های تخصصی زبان بومی را در دانشگاه ها و 

دانشکده ها بگذرانند.
• دولت باید مشوق های مالی و بسته های رفاهی 
را بــه معلمان زبان های بومی ارایه کند تا تعهد 

آن ها به کار خود افزایش یابد.
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د لومړي ځل لپــاره زمونږ په لرغوين هیواد 

افغانستان کې د انساين عايل حقوقو پر مبادي 

بنا یو اســايس قانون پــه 1301 هـ ش کال )د 

افغانســتان دعلیــه دولت اســايس نظامنامه( 

په نامــه خپور شــو دا اســايس نظامنامه چې 

د افغانســتان د ملــت د آزادۍ غوښــتنې او 

ډميوکراســۍ غوښــتنې د روحیې له ویاړه ډک 

سند دی، په دې سند کې د افغانستان د اتباعو 

عمومي حقوق له )۸ تر 2۴ ( مادې پورې ترصیح 

او داسې بیان شوي دي: ټول هغه کسان چې 

په افغانســتان کې اوسیږي، د افغانستان اتباع 

دي بــې له توپیره د فــردي آزادۍ، د تعرض نه 

د شــخصیت او مســکن مصوونیت، د اخبارنو 

د نــرش، په تجــارت او صنعت کــې د رشکت او 

پورتنیو مقاماتو ته د شکایت د حق درلودونکی 

دی، اوهمدارنګــه پــه دې برخه کې د اســارت 

راوستونکي اســتخدام منعه، د تدریس آزادي، 

په مدرســو او مکتبونو باندې د حکومت څار، د 

خلکو د مايل توان په تناسب د مالیاتو اندازه، د 

عامه ګټو لپاره استمالک، په عديل محکمه کې 

د رشیعت او جزایي احکامو د اجرا مصوونیت، د 

مصادرې، بیګار، زجر او شکنجې منعه.

د اســايس نظامنامې )اســايس قانون( په 

لسمه ماده کې په څرګنده توګه راغيل وو چې: 

)خپلواکي او آزادي د هر ســړي له هر قســمه 

خلــل او مداخلې ځینې ســاتلی شــوي دي، 

هیڅوک بې له شکه حکمه د رشعې او قانوين 

نظاماتو څخه نه توقیف کیږي او نه جزا ورکوله 

کیږي( 

د اســايس نظامنامې د همــدې مادې په 

رڼا کــې د دولت په اســايس تشــکیالتو کې، 

ملکي اوعســکري محاکم د هغوی د تشــکیل 

او صالحیت په تفکیک رسه رامنځته شــول، د 

عمومي جزا نظامنامه او دعسکري جزا نظامنامه 

تصویب او نافذ شوي، تورن او محکوم محبوسین 

به د توقیف خانو او محبوس خانو د نظامنامې د 

احکامو له مخې تر نظارت او حبس الندې نیول 

کیــدل، چې  دلته د موضوع پــه اړوند پورتنۍ 

نظامنامه تر کتنې الندې نیسو. 

د مظنونینــو او محکومینو د ســاتنې او په 

توقیف خانواو محابســو کې د نظم او نســق د 

ټینګښــت لپاره د 1302 هـــ ش کال په وري 

مياشــت کې د )توقیف خانــو او محبوس خانو 

نظامنامه( په 2٧ مادو کې نرش او نافذ شوه.

د نظامنامــې د لومــړۍ مادې لــه مخې د 

هیواد نایب الحکومګیو، اعلی حکومتیو او نورو 

حکومتیو په مرکزونو کې یوه یوه توقیف خانه او 

د نایب الحکومګیو او لوی حکومتونو په مرکزونو 

کــې حبــس خانې او رسبېــره پــر دې د کابل 

په دارالســلطنه کې یوه عمومــي حبس خانه 

موجوده ده.

د نظامنامــې د درېیمې مادې پر بنســټ 

)توقیــف خانــې د هغــه کســانو لپــاره چې د 

مخصوصه نظاماتو په اســاس تر توقیف الندې 

راځي او ال تراوسه د هغوی په هکله قطعي حکم 

نه وي صادر شــوی، مخصوصې دي( په حبس 

خانو کې یوازې هغه کســان چــې د هغوی په 

هکله فیصله او حکم صادریږي موجود دي.

د نظامنامــې د څلورمې مــادې د حکم  پر 

اســاس )هغه کسان چې د یو قباحت په سبب 

محکومیــږي او یا د هغه جنحو لپاره چې د بند 

موده یې له درې میاشتو څخه زیاته نه وي. هم 

په توقیف خانو کې خپلې جزایي مودې تررسه 

کوي(.

د نظامنامــې د امتــې مــادې د هدایت له 

مخــې د توقیف خانو او حبس خانو مامورینو د 

توقیــف خانو او حبس خانــو د اړوند نظاماتو او 

قواعدو له خربتیا څخه مسوول دی او همدارنګه 

پخپلــه د توقیــف خانو او حبــس خانو له خرب 

اخیستو څخه هم مسوول دی.

په لسمه ماده کې داسې یو رصاحت موجود 

دی چې )د توقیف خانو او حبس خانو مامورین 

هیڅــوک چې د هغوی په هکلــه د کوټوايل د 

قومانــدان له خوا د توقیف ســند او یا د قايض 

فیصلــه صادر شــوي نه وي په توقیــف خانو او 

حبس خانو کې نــه يش منالی. هغه مامورین 

چې د دې قاعدې په خالف یو څوک توقیف یا 

زندان ته ننبايس، د عمومي جزا د نظامنامې په 

مطابقت له هغوی څخه پوښتنه کیږي.(

همدارنګــه په نظامنامه کې توقیف شــوي 

او محبوســین د توقیف خانــو او حبس خانو د 

داخيل تعلیامتو او نظامنامــو په رعایت باندې 

مجبــور او مکلف ګرځیــديل ؤ او متخلفینو ته 

مجازات اټکل شوی و.

له خپلواکۍ 
راوروسته په 
افغانستان کې 
د محبس لنډه 
تاريخچه
قضاوتپوه حرضت ګل حسامي
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د نظامنامې د لســمې مادې له حکم رسه 

سم د ښــځو او کوچنیوهلکانو لپاره په محبس 

او توقیف خانــو کې ځانګړي ځایونه تخصیص 

شوي ؤ.

د نظامنامې د احکامو له مخې محبوسینو 

ته په زندان کې د کار رشایط رامنځته کیدل او 

د دوی خواړه د دولت له خوا تهیه کیدل او هغه 

پیســې چې د محبوســینو د کار په نتیجه کې 

الس ته راتللې په دولت پورې یې اړه درلوده.

د نظامنامــې د 26 مې مــادې له مخې دا 

نظامنامه د نرشاو اعالن له تاریخ څخه د رعایت 

وړده او دا ووه ویشتمې مادې د حکم پر اساس 

د دې نظامنامــې د موادو په اجرا باندې عدلیه 

وزارت مکلف او مسئول و. 

که څه هم د افغانســتان په سیايس تاریخ 

کــې د ســیايس محبوســینو رسه د زنــدان د 

مسئولینوچال چلند ډیر ستوغ او له تشدد څخه 

ډک و او له اماين دورې راوروســته  محبوسین 

په میاشــتو او کلونو له تحقیق پرته په زندانونو 

کــې په نیمه ګیډه او نیم بربنډ پراته ؤ، حتی د 

ســیايس محبسونو مامورین د بندیانو په وهلو، 

ښکنځلواو رټلوموظف او مختار ؤ، طره بازد کابل 

امنیــه قوماندان عبدل وزیرآبادی د کابل امنیه 

مامــور، رساج الدین ګردیزی د ســلطنتي ارګ 

زندانبان، عبدالقادر لوګری د قندهار کوټوال، 

محمد یوســف هراتی د فراه کوټوال، نثاراحمد 

لوګــری د موتــی رسای زندانبــان، عبدالغني 

ګردیــزی دارګ قلعه بیګي د دهمزنګ د زندان 

مامورین او داسې نور. 

د امــاين دورې د توقیــف خانو او محبوس 

خانو له نظامنامې څخه )11( کاله وروســته د 

1313 هـــ ش د ثــور پر 15 مــه نیټه د حبس 

خانــواو توقیف خانــو اصولنامه خپــره او نافذه 

شــوه، دې اصولنامې تر یوه حده  د محبســونو 

د چارواکو له تاوتریخوايل څخه مخنیوی وکړ او 

یــو څه بندیزونه یې په دې هکله وضعه کړل. د 

زندان او توقیف خانــې اداره په هغه وخت کې 

ډېره ساده او ابتدایي وه او د کابل د ښار عمومي 

محبــس او توقیــف خانه د یو مامور په وســیله 

اداره کیــده او په والیتونو او لويو ولســوالیو کې 

توقیف خانې او محبسونه یوازې د یو نفرمنصب 

دار او کوټوالۍ په وســیله اداره کیدل، البته د 

سن او جنس له نظره د محکومینو طبقه بندي 

)کوچنیان، لویان، ښــځې او نارینــه( له يادې 

اصولنامې رسه ســم رامنځته شــوې وه. د دې 

اصولنامې اوومه ماده داســې وایــي: )د اناثیه 

طبقــو لپــاره ځانګړی محبــس او توقیف خانه 

موجوده ده او په هر محبس او توقیف خانه کې 

یو متدین شــخص د هامغه محل د قوماندانۍ 

له خوا په دایمي توګه د مراقبت او څارنې لپاره 

مقرریږي(.

محبوســین چې به کله زندان ته داخلیدل 

د محبس مامورینو دنده درلوده، چې د هغوی 

د ننوتلو او خالصون نیټه په ځانګړي کتاب کې 

درج او ثبت کړي.

په همدې ترتیب تر بحث الندې اصولنامه 

کــې ترصیح شــوې وه، چــې ماموریــن بې له 

موجبه او د اصويل ســند او محکمې د حکم د 

صدورله موجودیت پرته څوک حبســوالی او یا 

توقیــف کوالی نه يش. که چیرې به کوم مامور 

د اصولنامې ذکر شــوي احکام نه مراعاتول تر 

جزایي تعقیب الندې نیول کیده. محيل حکام 

او د والیتونــو او اعلــی حکومتونــو قوماندانانو 

دنده درلوده چې وخت پر وخت  له محبوسینو 

څخه څارنــه او کنټرول وکــړي، چې هیڅوک 

له اصويل ســند پرته او لــه ټاکلې مودې زیات 

حبس او توقیف شــوی نــه وي، حتی دنده یې 

درلــوده چې د توقیف د مــودې په اوږدو کې د 

محاکمې رسعت او بهیرتر څېړنې او دقت الندې 

ونیي او محکمه دې ته وهڅوي چې هرڅومره 

ژر او پــه ټاکلې موده کې خپل حکم د تورن په 

محکومیت یا برائت باندې صادرکړي.

هغــه دایــري چــې د مجــرم پــه ابتدایي 

تحقیقاتو باندې موظف و کوالی یې شول چې 

تر یوې میاشتې انفرادي حبس پورې د محکوم 

په هکله حکم صادر کړي.

محکومینــو د خپل محکومیــت په ټاکلې 

موده کــې د دې حق نه درلود چــې جارحه او 

ناریه وسله او نشــه یي توکي د خپل ځان رسه 

وسايت.

مجرمینو نه شول کوالی چې د خپلې اړتیا 

څخه زیاتې پیسې او شیان په محبس او توقیف 

خانه کې له ځان رسه وسايت.

محکومین د زندان د داخيل تعلیامتنامواو 

مقرراتو په مراعاتولو باندې مکلف ؤ، که چیرې 

به محکوم د تیښــتې او یــا د محبس او توقیف 

خانې د داخيل نظــم د ګډوډولو په لټه کې ؤ، 

ترپنځلسو ورځو پورې په انفرادي حبس باندې 

محکومیده.

محکومینو کوالی شول په اونۍ کې یو ځل 

د جمعــې په ورځــو کې له خپلــو خپلوانو رسه 

مالقات وکړي.

له معمول رسه سم په توقیف خانو کې هغه 

کســان ساتل کیدل چې تر اوســه د هغوی په 

محکومیت باندې د محکمې حکم صادرشوی 

نــه دی، اما د دی پرخالف په محبس کې هغه 

کسان ساتل کیدل چې د محکمې له خوا پرې 

د محکومیت حکم صادرشوی دی، په دې هکله 

د اصولنامې درېیمې مادې رصاحت درلود.

د حبــس د بیــال بیلــو مــودو محکومین د 

مرکز او والیتونو په بیالبیلو محبسونو کې ساتل 

کیدل. د 1313 هـ ش يادې اصولنامې د شاقه 

اعاملــو د حبس په ځای لــه کار رسه حبس د 

محبوسینو لپاره اټکل کړی و، هغه پیسې چې د 

محبوسینو د کار په نتیجه کې  ترالسه کیدې په 

نوموړو پورې یې اړه درلوده، پرته له هغه مواردو 

چې د محبوس لګښــت د دولت له خوا ورکول 

کیده البته لګښتونه د محبوس له معاش څخه 

وضعه کیدل او اضايف پیسې نوموړي ته ورکول 

کیدې. 

لکه څرنګه چې مخکې ورته اشــاره وشــوه، 

د دې اصولنامې له احکامو رسه ســم د سن او 

جنس له مخې د محکومینو طبقه بندي اټکل 

شوې وه، خو د کوچنیو محکومینو لپاره ځانګړی 

زندان نه و او هغه اطفال چې د جرمي عمل په 

سبب تر حجز الندې نیول کیدل د زندان د ننه 

په هغه محوطه کې چــې د )کره خانه( په نامه 

یادید تــر خاصو رشایطوالندې ســاتل کیدل.   

یــوازې پــه )1366(هـــ ش کال کــې د وخت 

حکومت تصمیم ونیو، چې ځانګړې محوطه د 

منحرفو)متخلفو( اطفالو د اوســیدو لپاره چې 

اکرثه اصالحي بڼه ولري تخصیص کړي.

پټه دې پاتــه نه وي چــې د 1338 هـ ش 

کال د لــړم پر 1٧ مه د محبوســینو د مکافاتو 

او مجازاتو اصولنامه په دریو برخو، دریو بابونو، 

دووفصلونو او 85 مادو کې نافذه شوه.

د  مجازاتــو  او  مکافاتــو  د  محبوســینو  د 

اصولنامې په مقدمه کې راغيل ؤ: )دولت مکلف 

دی تر څو د مملکت د عمومي حفظ او انتظام 

او د مملکت د خلقو د مالونو او نفوسو د تامین 

له جهته متخلفینو او مجرمینــو ته جزا ورکړي 

او د دولت اصيل منظور برســیره د مجرمینو او 

متخلفینو په مجازاتو کې د حق له احقاق څخه 

د اجتامع د راتلونکي ژونــد د پاره د مجرمینود 

احوال اصالح ده، چې نیکواعاملو او ښــه روش 

ته د مجرمینو د تشویق او ترغیب د پاره تدبیرونه 

نیي او هغو مجرمینو ته چې د دوی د مجازاتو 

د انفاذ په جریــان کې حال یې اصالح کړی او 

د محبــس له داخيل اصولو او قواعدورسه ســم 

یــې رفتارکړی وي د نیکو اعاملو اوښــه روش د 

پــاداش له حیثه مکافات ورکوي او له بل لوري 

د محبوســینو بد افعال او نــاوړه اعامل په دننه 

محبس کې تعقیبوي، د دوی خالف تګ د زیاتو 

مجازاتــو او کیفر وړ بويل چې په دې اصولنامه 

کې د محبوســینو د مجازاتو پــه نامه داخل او 

لیکلی شوي دي(.

په دې څیړنه کې یوازې د دې اصولنامې په 

فهرست  باندې اکتفا کیږي:

لومړۍ برخه : مکافات 

دوهم باب : عفو او د حبس تخفیف
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لومړی فصل: فوق العاده عفو

دوهم فصل: خمس

دریم فصل: مرشوط خوشې کیدل

دریــم بــاب : پــويل مکافــات او د حیايت 

رشطونو ښه کول

لومړی فصل: پويل مکافات 

دوهم فصل: د حیايت رشایطو ښه کول

دوهمه برخه : مجازات 

دریمه برخه :- مویدات  

نومــوړی دواړه اصولنامی تــر1361 هـ ش 

کال پــوری نافذی وی او پــه نوموړی کال کی 

د)په محبسونو کی دحبس دمجازاتو دتطبیق 

قانون( په انفاذ رسه په دی عبارت لغو وبلل شوی 

) ددی قانــون په انفاذ رسه د1313 کال دثورد 

15 نیټی دحبس خانو او توقیف خانواصولنامه 

اود1338 کال دمحبوسینو دمکافاتو اومجازاتو 

اصولنامه لغو ګڼل کیږی .(

په 1361 هـ ش کال کی په محبسونو کی 

دحبــس دمجازاتو دتطبیق قانون په 9 فصلونو 

او٧2 مادوکی تصویب شو او په لومړی ماده کی 

یی دنومــوړی قانون دوضعه کولومقصد دارنګه 

ترصیح شــویدی :)دغه قانون په محبسونو کی 

د مجازاتــو په هکله دمحاکمی دنهایی حکم د 

تطبیق د تامین په مقصد وضع شویدی(.

اوهمدارنګــه په دوهمــه ماده کــی یی په 

محبسونو کی د حبس مجازات د محبوسینو د 

اصالح ، ټولنیزمفید کارته دهغوی د چمتو کولو، 

د قوانینــو، عنعناتو او دژوندانه د نورو ټولنیزو او 

انسانی اخالقود رعایت او احرتام اودجرم ارتکاب 

ته دنه راګرزیدو په مقصد تطبیق کیږی (.

دنوموړی قانون دفصلونو فهرست په الندی 

ډول دی :

لومړی فصل: عمومی حکمونه

دوهم فصــل: د مجازاتو دتطبیق رشایط او 

څرنګوالی 

دریم فصل : د محبوسینو کار

څلورفصل: دمحبوسینوتربیوی چاری 

پنځم فصل: د محبوسینو مادی تامینات او 

روغتیایی خدمتونه 

اووم فصل: د محبوسینو مالی مسوولیت 

اتم فصل: دمحبس څخه خالصون

نهم فصل: متفرقه حکمونه 

ددی قانــون  ددوه اویایمی مادی دلومړی 

فقــری له مخی چی پکی راغلــی وو په توقیف 

خانوکی دمتهمینو دساتنی څرنګوالی دخاصی 

مقــرری په واســطه تنظیمیږی   نــو په همدی 

اساس په 136٧ هـ ش کال کی په توقیف خانو 

کی دتورنو کسانو د ساتنی دڅرنګوالی مقرره په 

شپږو فصلونو او دوه څلویښت مادوکی دوزیرانو 

شــورا له خوا تصویب او په رســمی جریده کی 

خپره شــوه د مقــرری دڅلورمی دلومړی فقری 

دحکم له مخی دمظنون او تورن څارنه او توقیف 

له نظارت خانی او توقیف خانی نه پرته ، په بل 

ځای کی جواز نلری .

دمقرری دمندرجاتو فهرست په الندی ډول 

معرفی کیږی .

لومړی فصل: عمومی حکمونه 

دوهــم فصل: پــه توقیف خانو کــی دتورنو 

دقبلیدو او ساتنی څرنګوالی 

دریم فصل: د تورن حقوق اووجیبی 

څلورم فصل: مــادی تامینــات ،روغتیایی 

خدمتونه او دتورنو کسانو کار

پنځم فصل: مکافات او تادیب

شپږم فصل: وروستنی حکمونه 

دمقرری داووه دیرشــمی مــادی دحکم له 

مخی په هغه حالتونو کی چی دتورن دخالصی 

قرارداړوندی څارنوالی له خوا صادرشــوی وی ، 

یا دمحکمی له خوا بری الذمه ګڼل شــوی وی 

او یا دهغــه دنامالمتی حکم کړی وی ، توقیف 

خانی ته دقراردکاپی یادحکم د ابالغ پارچی په 

ښودلورسه ، دهغه دتوقیف دوام جوازنه لری . 

نوموړی قانون اومقرره تر)1421( هـ ق کال 

پوری نافذ وواو دطالبی امارت په واکمنیدو رسه 

داړوند قانون او مقرری په انفاذلغو وګڼل شو او 

ځای یی ورته) مشــابه( قانــون او مقرری ونیو، 

رصف په ځینو جزیی ترصفاتو رسه دواړه )قانون 

او مقرره( له مخکینی ) سلف ( قانون او مقرری 

څخه کاپی شول، او دخلف قانون او مقرری په 

انفاذ رسه ملغی وګڼل شوه . 

باالخره د افغانستان په اسالمی جمهوریت 

کی پــه 1384 هـ ش کال کی د محبوســینو 

اوتوقیف خانو قانون دنویو منځ ته راغلیو کورنیو 

او بهرنیــو رشایطو او اوضاعو په پــام کی نیولو 

رسه پــه 8 فصلونــو او54 مادو کــی تصویب او 

نافــذ شــو او دلومړی مادی دلومــړی فقری له 

مخی یی دوضعه کیــدو موخه ) هدف( دارنګه 

ترصیح شو) دغه  قانون دمحبوسینو او ترتوقیف 

الندی اشخاصو دحقوقودتامین اوپه محبسونو 

اوتوقیــف ځایونو کی له هغو رسه دچلند دډول 

په منظوروضعه شویدی ( او ددوهمی فقری له 

مخی دحبس دحکم تطبیق په محبســونوکی 

یــوازی دقوانینــو او دټولنیزژوندانه ، انســانی 

اخالقو او دټولنیزګټورکاردمعیارونو د په پام کی 

نیولو او احرتام لپاره د محبوســینودچمتو کولو 

او دجرم ارتکاب ته دنه رجوع په منظورښــودل 

شــوی دی . او پــه دریمه مادو کی مســوولین 

دبرشد حقوقو په رعایت مکلف ګرځول شــوی 

دی .

دنوموړی قانون لړلیک په الندی ډول دی : 

لومړی فصل : عمومی حکمونه

دوهم فصل: دآزادی دسلبیدوځایونه 

دریم فصل :د محبسونو تشکیل او تنظیم

څلورم فصل: دمحبســونو او توقیف ځایونو 

رشایط او عمومی وضعه 

پنځم فصــل: لــه محبوســینو او ترتوقیف 

الندی اشخاصو رسه دچلند ډول.

شــپږم فصل: دحبــس او توقیــف دمودی 

دتیرولو ډول او رشایط

اووم فصــل له محبســونو او توقیف ځایونو 

څخه څارنه .

لکــه چی مخکــی مووویل څرنګــه چی دا 

قانــون نویو رشایطو او اوضــاع ته په کتنی رسه 

رامنځ ته شوی دی له مخکنیو ورته قوانینو رسه 

ماهوی توپیرلری ، محبوسینو ته دښی پاملرنی 

په منظورپه 1386هـ ش کال کی دمحبسونواو 

توقیف ځایونو نوی قانون دافغانستان داسالمی 

جمهوریــت دملی شــورا له خوا پــه 8 فصلونو 

او5٧ مادو کی تصویب شــو ، دمخکینی قانون 

فصلبندی وساتل شوه ، ځینی مادی یی الپسی 

غنی  شــوی او دری مادی نــوری پری ورزیاتی 

کړل شوی او په همدی 1386 هـ ش کال کی 

دنوموړی قانون دشپاړســمی مــادی د2 فقری 

دحکم پربنســټ دمحبســونواو توقیف ځایونو 

دچارو دالښه تنظیم او دمحبوسینو او ترتوقیف 

الندی اشــخاصو دحقوقو دتامیــن په منظورد 

محبسونو او توقیف ځایونو دچارو دتنظیم مقرره 

پــه6 فصلونــو او3٧ مادوکی تصویــب اونافذه 

شوی ده د موضوع د اوږدوالی دمخنیوی لپاره 

یی یوازی دفهرست په راوړلواکتفا کیږی .

لومړی فصل – عمومی حکمونه 

دوهم فصل- دمحبوسینواو ترتوقیف الندی 

اشخاصودساتلو ډول.

دریم فصل:-  دمحبوسینواو ترتوقیف الندی 

اشخاصو حقوق

څلورم فصل:- دمحبوسینو اوترتوقیف الندی 

اشخاصو لیږدول 

پنځم فصل: خالصون

شپږم فصل متفرقه حکمونه  

ګرانو لوســتونکو ته به د محبس دتاریخی 

اوحقوقــی بهیرله دی لنډی څیړنی له لوســتو 

څخــه داجوته  شــوی وی چی دبــرشی تاریخ 

په اوږدو کی محکوم انســانان څرنګه له برشی 

حقوقــو څخــه محــروم ســاتل شــوی وو او روا 

انسانی حقوق یی ترکومه حده دظاملو حاکمه 

محافلوله خوا په بیرحامنه توګه ترپښــو الندی 

شــوی وو، دآزادی دسلب په محالتو کی وررسه 

څرنګه چــال چلند کیده خو دانســان پالونکو 

پوهانو او علام وو اوبرشی پرګنودهلوځلواومبارزو 

په نتیجه کی له آزادی څخه محروم انســان ته 

پاتې په 40 مخ کې
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زموږ انساين حقوق او د برش حقوق

د برش حق، 
د ټولو انسانانو حق دی

درېيمه برخه

حمیدحمیدی

ژباړه: ميوند

د برش حقونو د انسان پيژندنې بنسټونه

د برش حقونه په نننۍ معنا د انســان اړوند 

د نظر له بدليــدو او د هومانيزم له راپيدا کېدو 

رسه منځ ته راغلل. هومانيزم د انســاين علومو 

په نامه نوي علوم منځ تــه راوړل او البته په يوه 

معکوسه اړيکه کې دغه انساين علوم د هومانيزم 

د پياوړتيــا باعث شــول. نوي انســاين علوم له 

بېالبېلو څانګو څخه تشــکيل شــوي، چې يوه 

يې انســان پيژندنه ده او تېر نسل ورته د خلکو 

پېژندنه ويله.

دې علــم د ټولــو انســاين علومــو په څېر 

بېالبېلــې څانګې درلودې: ســيايس انســان 

پېژندنه، حقوقي انســان پېژندنه، ديني انسان 

پېژندنه او ...

په دې ليکنه کې پر حقوقي انسان پېژندنه 

تاکيد شوی.

حقوقي انســان پيژندنه، هغه علم دی چې 

د فرهنګ او حقوقو اړيکه ارزوي او له بده مرغه 

حقوق پوهان کمه پاملرنــه ورته کوي. حقوقي 

انسان پيژندنه پر درې حوزو ډېر مترکز لري:

1- حقوقي تحول باوري

2- حقوقي عمل ګرايي

3- حقوقی تکرث ګرايي

د برش حقونو انسان پېژندنه په واقعيت کې 

هغه علم دی چې له 19۵0 کلونو څخه وروسته 

په يو شمېر هيوادونو کې په ځانګړي ډول امريکا 

او کانــاډا کې د يو دريس مقــام په توګه مطرح 

شــو او پر دې موضوع بحث کوي چې بېالبېل 

فرهنګونه د برش حقونو په اړه څه ډول ليد لري.

که وغــواړو په لنډه توګه په دې برخه کې د 

څيړنيزو حــوزو اړوند خربې وکړو بايد ووايو چې 

د بــرش حقونو لومړين انســان پيژندونکي هغه 

کســان دي چې مکتب يــې د قوم وژنې په نوم 

مشــهور شــو. دا ډله ډېری له امريــکا او کاناډا 

څخه راپورته شــول او د ځايــي خلکو په اړه يې 

څېړنــې وکــړې. هغوی په خپلــو څېړنو کې له 

دې پديــدې رسه مخامخ شــول چې د برشيت 

يوه برخه پانګه د اســتعامرچيانو د وژنو له الرې 

او يا بېالبېلو فرهنګونــو ته په نه پاملرنې رسه د 

لــه منځه تلو په حال کــې ده. په همدې علت 

د هغــوی څېړنې په دې حــوزه کې د قوم وژنې 

په مکتب مشــهورې شوې او په نتيجه کې هغه 

فعاليتونه چې په دې برخه کې تررسه شــول په 

1971 کال کې د ملګــرو ملتونو له خوا د دې 

د برش حقونه په نننۍ 
معنا د انسان اړوند د نظر 

له بدليدو او د هومانيزم 
له راپيدا کېدو رسه منځ ته 
راغلل. هومانيزم د انساين 
علومو په نامه نوي علوم 

منځ ته راوړل او البته
 په يوه معکوسه اړيکه 
کې دغه انساين علوم د 
هومانيزم د پياوړتيا باعث 
شول. نوي انساين علوم 
له بېالبېلو څانګو څخه 
تشکيل شوي، چې يوه يې 
انسان پيژندنه ده او تېر 
نسل ورته د خلکو پېژندنه 
ويله.
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ځايي خلکو په دفاع کې يوه بيانيه صادره شوه.

دوميه مسئله چې انسانان پېژندونکو مطرح 

کړه – په نوې نړۍ کې ملتونه ؤ. هغه ماډل چې 

مطرح شو دا و چې په يوه ځانګړې جغرافيا کې 

يــو ډول ژبه ترويــج يش او يوه ژبه پــر نورو ژبو 

ځان وتپي. د بېلګې په توګه هغه ماډل چې په 

فرانســه او ايران کې شته: په دې دوو هيوادونو 

کې د يوې ژبې په حاکمولو رسه، په ښوونيزو او 

اکاډميکو حوزو کې د نورو ژبو له د پراختيا څخه 

مخنيوی وشو.

د اقليتونو مسئله )د دې لغت کارول د هغې 

د منلو معنا نه لري. زه شــخصا بــاور لرم، چې 

د اقليــت او اکرثيت مفهوم، ســيايس او نظري 

مفهــوم دی او د ټولنيزو علومــو په حوزه کې د 

تبعيض او نا برابرۍ زمينې برابروي(، د انســان 

پيژندنــې يو تر ټولو مهم بحث هغه حقونه دي، 

د هغو برعکس، چې ځينې فکر کوي د اقليتونو 

حقونو تــه پاملرنه د ميل امنيــت په خطر کې 

اچولو باعث کيږي، په واقعيت کې دا د اقليتونو 

حقونو ته نه پاملرنه ده ،چې د دا ډول هيوادونو 

د پاشيدلو باعث کيږي.

د حقوقي انسان پېژندنې اړوند درېيمه حوزه 

مهاجرين دي. ځينې د دې نظريې پريوي دي، 

چــې يوه ټولنه لومړی بايد ډميوکراټيکه يش او 

وروســته د مهاجرينو او اقليتونو حقونو ته مخه 

کړي. يو شمېر نور، چې زه هم وررسه موافق يم، 

په دې بــاور دي چې د اقليتونو يا مهاجرينو له 

حقونو دفاع دقيقاً د ډميوکراســۍ دفاع او ورته 

رسېدل دي.

د حقوقي انســان پېژندنې په برخه کې بل 

متايــل د هويت ګر انســان پېژندونکي دي. له 

۶0مې لســيزې وروســته د هويت ګرا يا هويت 

پرستو انسان پژندونکو نظريه مطرح شوه. هويت 

ګرايان خپل ځان د نــورو د نفي کولو په قالب 

کې تعريفوي او اثباتــوي. د غربګون په توګه د 

وجود اظهار د دې نښه ده، چې په حقيقت کې 

د ويلو لپاره نوي څه نشــته. له ۶0مې ميالدي 

لســيزې وروســته، په غــري غريب نــړۍ کې له 

منشور ليکنې رسه مخامخيږو چې غواړي ووايي 

مــوږ د غربيانو پر وړانــدې د ويلو لپاره نوي څه 

لرو، په داســې حال کې چې هيڅ نوي حقوق 

نــه مطرح کوي. په نوي عرص کې د برش حقونو 

له لومړي ځل مطرح کېدو رسه لويو متفکرينو د 

برش حقونو مخالفت وکړ.

يو تن چــې پر برش حقونو يــې انتقاد وکړ، 

»ميشــل علی اف« و، چې د نــن ورځې د برش 

حقونــه د غريب ټولنو د مفکــورې، تفکر، عمل 

او عکــس العمل زيږنــده ګڼي او پــه دې باور 

دی چــې غــرب د منځنيو پيړيو په څېــر او ... 

تجربې تر شــا پرېښــې دي چې نورو هيوادونو 

دغــه تجربې نه دي درلودلې او يا دا چې غريب 

ټولنې فردپلوه ټولنې دي؛ د جمع پلوه ټولنو په 

مقابل لوري کې. نو وايي چې د برش دا حقونه د 

هغوی لپاره مصداق نه لري او غريب دي. نو بايد 

د داسې برشي حقونو په فکر کې اوسو چې ټول 

فرهنګونه په هغې کې ګډون ولري.

انســان  پالونکــي«  »جوړښــت  تــه  دې 

پيژندونکي وايي چې البته زما په نظر، جوړښت 

پالونکي يوه مســئله له پامه غورځوي او هغه دا 

چې فرد پلوي په غريب ټولنو کې نوې او پخپله د 

نوي دور السته راوړنه ده. په واقعيت کې غربيان 

فردپلــوي نه ؤ، بلکې فردپلوي شــول او دغه د 

فردپلوۍ پر لور بدلون مننه زمونږ په خپله ټولنه 

کې هم شته او دغه بهري روان دی.

يو بل تن چې د انسان پېژندنې په برخه کې 

يې نظريات وړاندې کړي دي، »رميوند پانيکار« 

دی، چې باور لري پرته له هومانيزم څخه د برش 

حقونــه منځ تــه نه راځي او هغــه فرهنګ چې 

انســان باوره نه دی، په هغې کې د برش حقونه 

منــځ ته نه راځي او د برش حقونو د منځته راتلو 

اړين رشط پر انســان باور درلودل دي. هغه په 

دې عقيده لري چې د برش حقونو اساســات د 

ډميوکراسۍ او فردپلوۍ مننه ده.

د ډميوکراســۍ اړيــن رشط دا دی چــې 

اکرثيــت حکومت کــوي، خــو کايف رشط يې 

د اکرثيــت له حکومت څخــه وړاندې د اقليت 

حقونه دي.

دويم مــورد فردباوري ده. يعنــې چې افراد 

وکوالی يش د ټويل پــر وړاندې د وجود اظهار 

وکړي. په دې مفهوم رسه د برش حقونه يواځې 

پــه غرب کې رامنځته شــول. په نورو فرهنګونو 

کې دا لفظونه نشته او بايد په دې فرهنګونو کې 

په داسې مفاهيمو پسې وګرځو چې د هومانيزم 

او ډميوکراســۍ لپاره معادل پيــدا کړو. په دې 

اســتدالل رسه پايله ترالســه کوي، چې د برش 

حقونه نيش کېدای نړيوال اويس. په دې نظريه 

کې له »الســته راوړنې« او »اقتضا يا اړتيا« څخه 

ګټه اخستل کيږي.

د برش حقونه د غريب ټولنې »السته راوړنه« 

ده او »اړتيا« دا ده چې بايد په نورو فرهنګونو کې 

يې معادل پيدا کړو. له دې ليد رسه »پانيکار«، 

د »فرهنګي نســبيت پالنې« پيغمــرب کيږي او 

پــه دې توګــه د برش حقونو د اجــرا او تحقق د 

مخالفينو او معارضينو لپاره الره هواروي. داسې 

ښــکاري چې هغه د برش حقونو د نړيوال کېدو 

مســئله د برش حقونو له يو ډول کېدو رسه ګډه 

کړې ده.

آيا کوالی شــو د برش حقونو نــړوال کېدل 

يواځــې له دې امله چې پــه غرب کې رامنځته 

شوي، نفي کړو؟

آيا هر چېرته چې ســيايس استبداد موجود 

وي کوالی شــو له مدين سيايس حقونو څخه 

دفــاع وکړو که نــه؟ آيا هر چېرتــه چې د جمع 

پلــوۍ حقونه موجود دي کوالی شــو له فردي 

حقونو دفاع وکړو؟

دلته موږ د برش حقونو نړيوال کېدل منيل. 

»پانيکار« د دې دوو نظريو په مطرحه کولو رسه 

دوه متايالت رامنځته کړل:

1- موږ بايد پر دې بنسټ حرکت وکړو چې 

دا اصول او بيانيې او د برش حقونو درې نسله د 

بنسټ په توګه ومنو او د دې لپاره چې برشيت 

دې نويو حقونو ته ورســيږي، فرهنګي تعامالتو 

ته ور ننوځو.

2- نسبيت پلوي راډيکاالن معتقد دي چې 

بايد د برش حقونو په منلو رسه له بېالبېلو فرهنګو 

يــو ګډ مخرج وټاکو، چې په واقعيت کې د برش 

حقونو له ټولو اعالميو او منشورونو څخه يو ګډ 

مخرج ولرو.

د برش حقونو انسان پيژندونکي په دوه ډلو 

ويشــل کيږي: لومړۍ ډله هغه خلک دي چې 

له بهره او پرته له دې چې د برشحقونو بنســټ 

ومني، نيوکه پرې کوي.

دوميه ډله هغه دي چې له دننه، دغه حقوق 

نقدوي او دوی بيا پر دوو برخو ويشل کيږي

هغوی چې د برش حقونو نړيوالتوب مني او 

هغوی چې د برش حقونو نړيوالتوب نه مني او »د 

فرهنګي نسبيت نظريه« باندې باور لري.

د برش حقونه څه دي؟

په فرهنګ ســخن کــې، د »حقــوق برش« 

لفظ داسې معنی شــوی دی. ژباړه: » د انسان 

)بــرش( د طبيعي حق په توګه د ځانګړو حقونو 

او آزاديــو ټولګــه ده، چې بايد د ټولو ســيايس 

قدرتونو له خوا حتمي وګڼل يش.« )دوه جلده، 

فرهنګ فرشده ی سخن، ډاکټر حسن انوري او 

همکاران، سخن خپرونې، لومړی چاپ 13۸2، 

لومړی جلد، ص ۸۶7 - ۸۶۸

د »دانش نامه سياسی« مؤلف، د برش حقونو 

د لغت تر ټولو دقيق تعريف او تفســري وړاندې 

کوي:

د هغــو حقونــو ټولګه ده چــې د »طبيعي 

حقوقو« د نظريې پر بنســټ د »طبيعي قانون« 

له امله د برش هر فرد ته يو ډول ورکړل شــوي او 

د هغوی د انساين وجود ذايت او نه بيليدونکې 

برخــه شــمريل کيــږي او حقوقــي او قضايي 

بنسټونه )داخيل او بني املليل( بايد دفاع ترې 

وکړي. په هر حقوقي نظام کې د برش حقونو يوه 

اصيل موخه د ستم پر وړاندې د فرد مالتړ دی. 

)دانش نامه ی سياسی، ډاکټر داريوش آشوری، 

د مرواريــد خپرونې، اتم چــاپ، 13۸1، دویم 

سمون، ص 131(
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وضعيت او نــورو په نظر کې نيولو پرته تضمني 

شوي دي، عبارت دي له:

د ژوند، آزادۍ او شخيص امنيت حقونه

د تشکيل، بيان، راټوليدو او ګرځېدو حقونه

د روغتيــا او ســالمتيا لــوړې کچــې تــه د 

الرسيس حق

له خپلرسي توقيف او نيولو څخه آزادي

د عادالنه محاکمې حق

د منلو وړ او مناســبو کاري رشايطو درلودلو 

حق

د مناسبو خوړو، کور او ټولنيز امنيت حق

د زده کړې او تحصيل حق

د برابر قانوين مالتړ درلودلو حق

خصــويص حريم، کورنۍ، کور او په مکاتبو 

او ليکونو کې د خپلرسې السوهنې څخه آزادي

له شــکنجې او وحشــيانه او غري انســاين 

مجازاتو او چلندونو څخه آزادي

له غالمۍ څخه آزادي

د تابعيت درلودلو حق

د فکر، وجدان او مذهب آزادي

د رایــې ورکولــو حق او د عمومــي چارو په 

تررسه کولو کې د ګډون حق

په فرهنګي ژوند کې د ګډون حق

د بــرش حقونو په نړيواله اعالميه کې د حق 

بنسټ او اساس »انسان« دی؛ هغه موجود چې 

په طبيعي توګه د حقونو خاوند دی. يو انســان 

د ژونــد، آزادۍ او شــخيص امنيــت حق لري. 

هيڅوک بايد شکنجه نيش او بايد تر ظاملانه، 

انســان ضد او ســپکوونکو مجازاتــو او چلندو 

الندې را نيش. هر څوک حق لري چې حقوقي 

شــخصيت يې هر چېرته په رسميت و پيژندل 

يش.

ټول د قانون پر وړاندې برابر دي او حق لري 

چــې له تبعيض پرته د قانون لــه يو ډول مالتړ 

څخه برخه من اويس. هيڅوک بايد په خپلرسي 

ډول توقيف، بندي يا تبعيد نيش. بايد د چا په 

خصــويص ژوند، کورنيو چارو، اســتوګنځای يا 

مکاتبو او ليکونو کې خپلرسې السوهنه ونيش 

او يا د چا پر رشافت، آبرو او شهرت بريد ونيش. 

هــر څوک حق لــري د فکر، وجــدان او دين د 

آزادۍ حــق ولــري. هر فرد د عقيــدې او بيان 

د آزادۍ حــق لري او دا حق پــه دې معنا دی 

چې هيڅــوک د خپلې عقيدې له درلودلو وېره 

و نه لري. هر څوک حق لري د تشکيل او سوله 

ييزو راغونډېدو، غونډو او انجمنونو آزادۍ څخه 

ګټه واخيل. دا د انسان د اسايس حقونو برخه 

ده چې د انســانيت جوهر تشکيلوي. د انسان 

مرتبه او لوړ مقام د غه ټول ارزښتونه په ځان کې 

نغښتي لري.

د برش حقونو د اســايس نورمونو د رعايت د 

نشــتوايل لوی علت د برش حقونو د موازينو په 

اړه د خلکــو د پوهې کموالی دی. له بل اړخه، 

يو شــمېر دولتونه هم تر خپل حاکميت الندې 

د خلکو د انســاين حقونو د نقض له امله د دې 

اصولــو په ترويج او زده کړې هيڅ باور او عقيده 

نه لري.

د برش حقونو د نړيوالې اعالميې په يوه برخه 

کې د برش حقونو د زده کړې په برخه کې راغيل 

دي:

»د ښــوونې او روزنې موخه باید د انســان د 

شخصيت هر اړخيزه غوړېدنه او د برش حقونو او 

بنسټي آزاديو د رعايت تقويه کول وي«

پــه ټولــو نړيوالــو ارزښــتمنو اســنادو کې 

هــم د برش حقونــو د ښــوونې او روزنې د زمينو 

برابرولو لپــاره د دولتونو پر تعهد تاکيد شــوی 

دی. په ځينــو ټولنو کې د برش حقونه د منفي 

حساسيتونو انعکاس ګڼي او څېره يې يواځې د 

بــرش حقونو د مواردو د تحقق پــه حوزه کې په 

تررسه شويو تريوتنو کې پټوي. 

دا برداشــت د دولتونــو او د بــرش حقونو د 

بنســټونو پــه منځ کــې د جدي فاصلــو المل 

کيږي. په داســې حال کې چې د برش حقونه 

خپلــه کــوالی يش د دولتونــو او خلکو تر منځ 

نه شــلېدونکې اړيکه رامنځته کړي، د د مدين 

ټولنې بنسټونه او په ځانګړي ډول د برش حقونو 

ميل مؤسسې، چې په خپلو دولتونو کې د برش 

حقونــو د څار دنــده لري، کــوالی يش د برش 

حقونو د نظريو مخکښــان او د دې مناســباتو 

تامينوونکي و اويس. د همدې له مخې، بايد د 

برش حقونو په پيژندنه، زده کړه او سمه پوهېدنه 

کې ال ډېره پاملرنه وکړي، د برش حقونه په سمه 

توګه و پيژين او نورو ته يې وليږدوي. 

پــه نننــۍ نــړۍ کــې چــې نورمونــه او 

محدوديتونــه خپل ځای د بــرش حقونو نړيوال 

کېــدو ته پريــږدي، دا حقونه د بــرش حقونو د 

درېيم نسل په نامه ياديږي، دا د برشي کورنۍ 

رسالت دی چې خپل السونه له رواندا څخه تر 

فســطينه، له کوبا تر ايرانه او له افغانســتانه تر 

مــالوي او لــه هر ګوټ څخه يو بــل ته ور کړي 

او د انســاين حقونو او د يو بل د حقونو د ځای 

ځایګي او منزلت لپاره مبارزه وکړي. په همدې 

دليل يې د برش حقونو درېيم نسل د پوستون او 

يووايل نسل نومولی دی.

د برش حقونــه د نړیوال-حقوقي تضمينونو 

ټولګه ده چې د بنسټي آزاديو، حقوقو او انساين 

هويت اړوند د عمــل او ترک عمل پر وړاندې د 

افــرادو او ډلو مالتړ کــوي. د برش حقونو نظام، 

دولتونــه )عمدتاً( او نور ټــول د ځينو کارونو په 

تررسه کولو او د ځينو په نه تررسه کولو ملزموي.

د برش حقونو ځينو تر ټولو مهمو ځانګړنو ته 

په پام رسه، کوالی شو د برش حقونو مضامني په 

الندې ډول بيان کړو:

نړيوال دي – د ټولو انسانانو پيداييش حق 

دی.

پــر ذايت هويت او د ټولو انســانانو پر برابر 

ارزښت مترکز لري.

برابر، نه بيليدونکي او رسه ګنډيل دي.

د سلبېدو او ساقطېدو وړ نه دي.

پــر دولت او دولتي عامالنــو د فعل يا ترک 

فعل اړوند ژمنې وضع کوي.

له بني املليل نظره تضمني شوي دي.

د افرادو او تر يوه حده د ډلو مالتړ کوي.

په وروستيو کلونو کې، د برش حقونو معيارونه 

په زياتېدونکــي ډول پېژندل شــوي او معريف 

شوي دي. داسې مقررات په ميل، سيمه ييزو او 

بني املليل حقوقي سيستمونو کې وضع شوي 

دي. دا معيارونــه د کاري معيارونــو ټولګــه ده 

چې د ټولنې په ټولو کچو کې موظف افراد، په 

ځانګړي ډول دولتي بنسټونه د هغې معيارونو 

پر وړاندې مسئول پېژندل کيږي. د برش حقونو 

له نړيوالو ميثاقونو څخه د پيدا شويو ژمنو پيل 

کــول د خپلواکو تخصيص کميټو پر مټ، چې 

»ميثاقي بنســټونه« ورته واي، څارل کيږي. دا 

کمېټې د هر برشي حق د معنا له روښانولو رسه 

مرسته کوي.

يعنــی دا حقــوق د حقوق برش د شــورا له 

خوا چې »ځانګړې رويه« ورتــه وايي د افرادو او 

بنسټونو په مټ او همدا راز د محاکمو او سيمه 

ييزو او بني املليل ديوانونو په مټ ترشيح کيږي 

)د شورا تر تشکيل وړاندې دې بنسټ د ملګرو 

ملتونــو د برش حقونو کميســيون تــر رسليک 

الندې، چې د ملګرو ملتونو سازمان له ۵3 غړو 

دولتونــو څخه جوړ و په ژنيــو کې دفرت درلود(. 

د بېلګې په توګه، کنوانســيونونه او د کار د بني 

املليل ســازمان معيارونه، چې تخصيص حوزه 

يــې د کارګرانو د حقونو دفــاع او مالتړ دی او د 

برش دوســتانه حقونو بني امللــيل نظام چې د 

وسله والو جګړو په برخه کې پلی کیږي، په پام 

وړ ډول د برش حقونو په نظام کې ځای لري. 

هغه حقــوق چې د بني املليل ميثاقونو له 

امله د ټولو انســانانو لپاره د هغوی نژاد، رنګ، 

جنس، ژبې، ســيايس او غري سيايس عقيدې، 

ميل يــا ټولنيزې منشــاء، شــتمنۍ، د زېږېدو 
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بررسی مشارکت سیاسی 
زنان در افغانستان 
موانع وراهکارها
حسن یارقاضی زاده

مقدمه:
در جامعه انســانی زن به عنوان نصف نفوس آن 
جامعه در ابعاد مختلف زندگی نقش خود را داشته 
و دارد. ولــی در جامعه ما که شــاهد جنگ های 
داخلی و خانمان سوز بودیم، همیشه به زن ها به 
عنوان جنس دوم نگریســته شده است و حقوق 
آن ها نادیده گرفته شده است. اما از یک دهه بدین 
سوی که دموکراسی نوبنیاد درپای گرفته است و 
قانون اساسی جدید به زنان حقوق انسانی و بشری 
قایل شده است، یک گامی بسیار مترقی در جهت 

به رسمیت شناختن حقوق زنان است.
مفهوم مشارکت سیاسی:

مشــارکت در لغت به معنی باهم شریک شدن را 
گویند.)2( مشارکت سیاسی در اصطالح تعریفی 
واحــد از آن وجــود ندارد. دانشــمندان تعاریف 
متعددی از آن ارایه کرده اند که به چند مورد اشاره 
می کنیم: مشارکت سیاسی یعنی مساعی سازمان 
یافته شــهروندان برای انتخاب رهبران خویش، 
شرکت مؤثر در فعالیت ها و امور اجتماعی- سیاسی 
و تاثیر گذاری برصورت بندی و هدایت سیاست 
دولت.)3( اما دانشمندان دیگر مشارکت سیاسی 
را چنین تعریف کرده اند: فعالیت داوطلبانه اعضای 
جامعه در انتخاب رهبران و شــرکت مستقیم و 

غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی است.)4(
از جمــع بندی تعاریف فوق می توان مشــارکت 
سیاسی را چنین تعریف کرد: مشارکت سیاسی 
یعنی اشــتراک شهروندان در تصمیم گیری های 
مهم کشور و انتخاب رهبران کشور و دخالت کردن 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در تصمیمات 

مهم کشوری.
با در نظرداشت پیشینه تاریخی مشارکت سیاسی 
زنان در کشــور از زمان امان اهلل خان تا تشکیل 
نظام جدید سیاسی پس از سقوط طالبان، تالش ها 
و کوشش هایی که برای فراهم ساختن حضور موثر 
زنــان در عرصه های مختلف، بــه ویژه در عرصه 
مشارکت سیاسی صورت گرفته است؛ اما شواهد 

چکیده:
مشــارکت سیاسی زنان مفهوم جدید است که توجه دولت ها را به خود جلب کرده است. در 
افغانستان این موضوع پیشــینه چندان زیادی ندارد. مشارکت سیاسی زنان را در افغانستان 
می توان گفت که از زمان امان اهلل خان شروع شد و زنان را وارد فعالیت های سیاسی کرد. اما 
فعالیت های نسنجیده وی باعث شد مردم علیه حکومت او قیام کنند. اما بعد از حکومت امان اهلل 
خان نقش زنان در عرصه های سیاسی با چالش های مواجه بوده است، تا این که بعد از فروپاشی 
حکومت طالبان و با روی کا رآمدن دولت دموکراتیک و مبتنی برآرای مردم زمینه مشارکت 
سیاسی زنان در اجتماع فراهم گردید. زنان همانند مردان حق رأی دادن و حق کاندید شدن را 
دارا شدند و قوانینی که در دوره دولت دموکراسی تصویب شد به تساوی حقوق زنان و مردان 
تأکید دارد. حضور جامعه جهانی در افغانستان و تأکید آنان برای بهبود بخشیدن به وضعیت 
حقوق بشر و حقوق زنان زمینه را برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی فراهم کرد. اما ناگفته نماند که این موانع نیز هم چنان وجود دارند؛ موانعی 

که تا هنوز باعث کمرنگ بودن مشارکت سیاسی زنان در افغانستان شده است. 
واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی، موانع مشارکت سیاسی، راهکارها، زنان افغانستان و مشارکت 

سیاسی.
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عینی نشان می دهد که این تالش ها و کوشش ها 
با موانع و چالش های عدیده ای روبرو می باشد. در 
این نوشتار بطور کوتاه این موضوع مورد ارزیابی و 

تحلیل قرار گرفته است. 
موانع مشارکت سیاسی زنان در افغانستان:

گرچند که حضور زنان در عرصه های سیاسی منع 
قانونی ندارد. در قانون حقوق و وجایب مســاوی 
برای زن و مرد در نظر گرفته شده است؛ اما با آن 
هم موانعی برای حضور زنان در سیاست و اجتماع 
وجــود دارد که به طور مختصر بــه آن خواهیم 

پرداخت.
الف- تفسیر ســنتی از دین و سنتی بودن 

جامعه افغانی:
تفسیر سنتی و غیرعقالنی از دین در جامعه اسالمی 
افغانســتان بدون تردید یکی از موانع مشــارکت 
سیاسی است. از یک سو نگاهی سنتی به دین یک 
سره به ترویج تلقی منفی از سیاست و فعالیت های 
سیاسی درمیان جامعه اسالمی می انجامد؛ از جانب 
دیگر مشارکت سیاسی با روی کرد سنتی از دین 
نه تنها به عنوان یک وظیفــه و امر مثبت، بلکه 
به عنــوان یک پدیده منفی ترویج می گردد، نگاه 
منفی به پدیده های سیاسی مدرن در مجموع از 
خصلت های تفکر دینی سنتی است که متدینان را 
به نفی و طرد از عناصر و مؤلفه های زندگی سیاسی 
مدرن و عصری فرا می خواند. این امر از عوامل مهم 
بازدارنده دین داران برای مشــارکت و دخالت در 

فعالیت های سیاسی محسوب می گردد.)9(
به دلیل ســنتی بودن جامعه افغانستان و تفسیر 
سنتی از دین حضور و فعالیت های سیاسی زنان 
در جامعه کم رنگ بوده است؛ زیرا جوامع سنتی و 
تفسیر نادرست از دین به خاطر مانع ایجاد کردن، با 
مشارکت سیاسی زنان و حضور آنان در فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی موافق نبوده و مسؤلیت زن را 

فقط رسیدگی به امور منزل می دانند. 
ب-  پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق 

زنان:
یکی از مشــکالت و نابسامانی های کشور و علت 
عقب ماندگی آن این است که مردم ما از دسترسی 
به سواد محروم بوده و اکثریت نفوس کشور ما را 
افرادبی سواد تشکیل می دهند. نبود سواد کافی و 
عدم آگاهی مردان از حقوق زنان، و نیز عدم اطالع 
خود زنان از حقوق اجتماعی و سیاسی خود، نتیجه 
آن این است که به حقوق زنان کمتر توجه صورت 
گیرد و مشــارکت زنان در فعالیت های سیاسی و 
فرهنگی را نادیده گرفته و نگذارد که زنان هم مثل 
مردان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی 

سهم بگیرند. 
ج- مردساالر بودن جامعه افغانی وفرهنگ 

قبیله ای حاکم بودن:
گرچند طی یــک دهه دموکراســی نوظهور در 
افغانستان وسهم گیری مردم در انتخابات بازهم 
موانــع بخاطر حاکمیت فرهنگ مردســاالری و 
فرهنگ قبیله ای چالش هــای فرا راه زنان وجود 

دارد کــه مــردان نمی خواهد زنــان در تصمیم 
گیری های کالن سیاسی کشور نقش داشته باشند.

د- جنگ ها و آشوب های طوالنی:
افغانســتان در طــول تاریخ شــاهد جنگ ها و 
نابســامانی های فراوان بوده اســت. در افغانستان 
معاصر از زمان حکومت احمدشاه ابدالی بدین سو 
تا حاال ما شاهد جنگ های داخلی و خارجی بوده 
ایم، این جنــگ و ناامنی ها تأثیر منفی را بر روح 
و روان مردم برجای گذاشــته است. این جنگ ها 
سبب شده است که زنان خانه نشین شده و فرصت 
و زمینــه حضور و ایفای نقش در بیرون از خانه را 

نداشته باشند.
ه- تهدیدهای امنیتی و نبود فضای امن:

یکــی از علت های اصلی کمرنــگ بودن حضور 
سیاســی زنان در اجتماع را می توان نبود امنیت 
در جامعه دانست؛ وجود گروه های افراطی و ادامه 
ناامنی ها و اســتفاده از ابزارتبلیغاتی عوام فریبانه 
منفی بعنوان ناامنی اجتماعی ســبب شده است 
که زمینه حضور مردم در عرصه های سیاسی بطور 
کلی و حضور و نقــش زنان بطور اخص کمرنگ 

گردد. 
اهکارهای دست یابی زنان به حقوق سیاسی:

در این بخش به راهکارهای اشــاره خواهیم کرد 
که زنان بتوانند به حقوق سیاســی و فرهنگی و 
اجتماعی خود برسند و قادر شوند با موانعی که سد 

را ه شان می شوند مبارزه نمایند. 
الف- بلند بردن سطح آگاهی مردم از حقوق 

زنان:
اولین راهکار این اســت که ســطح آگاهی مردم 
باال برده شود و آنان نسبت به حقوق خود و زنان 
آگاه گردنــد. در دایره اعتقادات دینی نیز به مردم 
فهمانده شــود که دین اسالم برای تأمین حقوق 
زنان ســفارش های فراوان کرده است. مردم را به 
ســوی فراگیری علم و دانش تشویق نمود. فقط 
جامعه باسواد، جامعه مرفه و مترقی شده می تواند 
و در جامعه ای که مردم از حقوق زنان آگاه باشند، 
زنان بهتر می تواند که به حقوق خود دست یافته 
و مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و علمی تضمین گردد. آگاهی جامعه از 
حقوق زنان و ســهم دادن به زنان در عرصه های 
سیاسی در پرتو علم و دانش الزم و ملزوم آگاهی 

سیاسی مردم نسبت به حقوق زنان است.
ب- نگاه انسانی به زن:

برای این که زنان به حقوق و خواسته های انسانی و 
بشری شان برسند الزم است که دید و نگاه انسانی 
نسبت به زن بوجود آید. تلقی ها و ذهنیت جامعه 
درباره زن باید تغییــر کند و به زن منحیث یک 
انســانی که دارای کرامت انسانی است نگریسته 
شود. اسالم نســبت به زن ومرد به عنوان انسانی 
که هردو دارای کرامت انسانی می باشند، نگاه کرده 
است. چنانچه در ســوره حجرات آیه 13 مالک 
تقوی را مالک برتری انسان ها بر دیگری ذکر کرده 
است )ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم( گرامی ترین شما 

نزد خداوند با تقواترین شما هستند. 
د- پایداری زنان برای تأمین حقوق خود:

زنان کشور برای رسیدن به حقوق شان و حضور 
فعال آنــان در عرصه های سیاســی و اجتماعی 
ایجــاب می کند که باید خــود زنان برای گرفتن 
حقوق خویش با جدیت و قاطعیت ایستاد شده و 
نگذارند که به بهانه های گوناگون حضور آن را در 
فعالیت های سیاسی مانع شده و نگذارند که زنان 
همانند مردان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
شرکت کنند؛ زیرا برای حضور زنان در عرصه های 
سیاسی و اجتماعی هیچ منع قانونی وجود ندارد. 
از این جهت است که اگر زنان بخواهند که زمینه 
مشارکت شان در عرصه های سیاسی مساعد گردد 
باید خود آنان با جدیت برای گرفتن حقوق خود به 
پا ایستاد شده و بخاطر گرفتن حقوق خود مبارزه 

نمایند.
نتیجه:

درپایــان می توان به این نتیجه رســید که برای 
حضور زنان در عرصه های مشــارکت سیاســی 
هیچگونه مانعی از لحــاظ قانونی وجود ندارد که 
بتوان مانع از حضور زنان در مشارکت های سیاسی 
و اجتماعی شد. برای مشارکت سیاسی فعال زنان 
ایجــاب می کند که زنان خودشــان برای گرفتن 
حقوق شان جدیت و قاطعیت نشان داده و نگذارند 
که دیگر رویه مرد ساالری و فرهنگ قبیلوی مانع 
از مشــارکت آنان در عرصه های سیاســی شود. 
همچنین برای فراهم شدن زمینه مشارکت زنان 
در فعالیت های سیاسی و اجتماعی حکومت نیز به 
تعهدهای قانونی و حقوق بشری خود عمل نماید. 
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آکســفورډ ډیکشــرني مورنــۍ ژبه داســې 

تعریفوي: »مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې ماشوم یې 

د عمر په لومړي رس کــې زده کوي«. دا چې له 

ماشوم رسه د عمر په لومړیو کلونو کې تر هر چا 

زیاتــه مور په متاس کــې وي او تر هر چا زیاتې 

خربې مور وررسه کوي نو لومړنۍ ژبه چې ماشوم 

یې زده کوي، مورنۍ ژبه یې وي. 

د دې تعریــف له مخې مورنــۍ ژبه د یو چا 

له قومي ژبې څخه توپیرېــږي. مثاًل یو په خټه 

پښتون ماشوم په جرمني کې زېږي او مور و پالر 

یې هم هلته زېږېديل دي نو هغوی په کور کې 

په جرمني ژبه خربې کوي. دغه ماشوم لومړنۍ 

ژبه چې زده کوي یې، جرمني ده نو د ده مورنۍ 

ژبه هم جرمني ده؛ حال دا چې د نسب په لحاظ 

هغه پښتون دی او قومي ژبه یې پښتو ده.

د مورنۍ ژبې نړۍواله ورځ

د فربورۍ 21 نېټه د مورنۍ ژبې نړۍواله ورځ 

ده چې له 1999 را په دې خوا هر کال ملانځل 

کېږي. په 199۸ کې بنګايل رفیق االسالم چې 

په کاناډا کې اوسېده، د ملګرو ملتونو رسمنيش 

کويف عنان ته یو لیک ولیکه. ده له کويف عنان 

څخه غوښتي وو چې یوه ورځ دې د مورنۍ ژبې 

نړۍواله ورځ ونوموي چې ژبې له مړه کېدو څخه 

وژغورل يش. ده د فربورۍ یوویشتمه د دې ورځ 

لــه پاره غوره بللې وه. د فــربورۍ 21 د بنګايل 

ژبې تحریک ته ورګرځي. بنګال یا بنګله دېش 

چې د هندوســتان د براعظمګــي د ټوټه کېدو 

په نتیجه کې د پاکســتان په برخه شــو، رشقي 

پاکستان وبلل شو. د پاکستان حکومت اردو او 

انګلیي د خپل هېواد رســمي او تعلیمي ژبې 

وګرځولــې. په 19۵2 کــې د بنګله دېش وګړو 

د بنــګايل ژبې تحریک پيل کړ او د پاکســتان 

له حکومت څخه یې وغوښــتل چــې د دوی په 

ښــوونځیو کې دې تدریس په بنګايل ژبه يش. 

پاکستان په دې ورځ ډېر بنګالیان ووژل چې آواز 

یې ډب کړي نو رفیق االســالم د مورنۍ ژبې له 

پاره د هامغه قربانیو د درناوي په خاطر وغوښتل 

چــې د فــربورۍ 21 نېټــه دې د مورنــۍ ژبې 

نړۍواله ورځ وټاکل يش. د ملګرو ملتونو علمي 

او فرهنګي موسسې )یونســکو( په 1999 کې 

دغه ورځ په رسمیت وپېژندله او له هاغه مهاله تر 

ننه پورې هر کال د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې 

دا ورځ ملانځل کېږي.

دا چــې ډېــرې ژبــې د مړه کېــدو له خطر 

رسه مخ دي نو یونســکو هڅه کوي چې د ژبو د 

ژغورولو په خاطر دا ورځ وملانځي. هره ژبه د برش 

د عمومي فرهنګي میراث یوه برخه ده. هره ژبه 

د انسانانو د عواطفو، احساساتو، فکر او هرن یوه 

زېرمه ده. هره ژبه په خپل فولکلور، انګېرنو، کږنو، 

روایتونو او اســطورو کې داسې ارزښتمن توکي 

لري چې لــه منځه تلل یې نه جبېره کېدونکي 

وي نو که هره ژبه مړه کېږي، د ټول برشیت یوه 

معنوي پانګه له السه وځي. 

په مورنۍ ژبه تعلیم د یوه حق په توګه

حق هغه اختیار دی چې د قدرت منبع یې 

وګړو تــه ورکوي. د قدرت منبعــې دین، ټولنه، 

حکومــت، او قانــون دی نو حق هــم د همدغو 

منبعو له خــوا چا ته ورکول کېــږي. دین خپلو 

پیروانــو تــه حقونه د خپــل نړۍلیــد له مخې 

ورکوي. ټولنه خپلو غړو ته ځینې حقونه د خپلو 

ارزښتونو او باورنو رسه په مطابقت کې قایلېږي. 

حکومتونــه هم د خپلو ګټو پر اســاس د رعیت 

حقونــه ټاکي او قانــون بیا لــه دې ټولو پدیدو 

اغېزمــن وي خو د حقونو یــوه بله رسچېنه علم 

دی. علم خپلې موندنې او ثابت شوي واقعیتونه 

د مورنۍ ژبې اهميت 

او په افغانستان کې 
د مورنۍ ژبې وضعيت

ډاکټر محب زغم
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ټولنــې او حکومتونو ته وړانــدې کوي او ټولنې 

بیا د همدې علمي حقیقتونو پر اســاس ځینې 

حقونــه په قوانینو کې ځایــوي. په مورنۍ ژبه د 

تعلیم حق همداسې یو حق دی.

وروسته له هغې چې تعلیم په ټوله نړۍ کې 

عامه شوه، په اکرثو ګڼ ژبیزو هېوادونو کې تعلیم 

په یوه یا څو معدودو ژبو کېده نو ډېرو ماشومانو به 

زده کړې په داسې ژبه پیلولې چې د دوی مورنۍ 

ژبه نه وه. هغه هېوادونه چې د اروپايي هېوادونو 

تر اســتعامر الندې وو، هلته خــو تقریباً د ټولو 

ماشــومانو له پاره د زده کــړې ژبه پردۍ وه ځکه 

چې رسمي او تعلیمي ژبه به د استعامرګرو ژبه 

وه. دې يش پوهان اړ کړل چې په ښوونه او روزنه 

کې د مورنۍ ژبې نقش وڅېړي. داسې څېړنې 

تر ننه پــورې هم روانــې دي او پایلو یې ځینې 

حکومتونه مجبور کړل چې په خپلو قوانینو کې 

وګړو ته په مورنۍ ژبه لږ تر لږه د لومړنۍ دورې د 

زده کړې حق ورکړي. 

په مختلفــو څېړنو کې دغه ټکــي وموندل 

شول:

1. په مورنۍ ژبه زده کړه چټکه او نسبتاً آسانه 

ده.

2. هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړه 

کوي، پر ځان باور یې زیات وي، اروايي ســکون 

لري او ډاډه وي.

3. د ماشوم ذهني وده او عاطفي اجتامعي 

مهارتونه په مورنۍ ژبه د زده کړې په وســیله ښه 

تر السه کېږي.

۴. د دوهمــې او درېیمــې ژبې زده کړه هله 

آسانه او بهرته وي چې ماشوم په مورنۍ ژبه کې 

تکړه وي.

۵. مورنۍ ژبه د انسان د اروایي ثبات سبب 

کېږي.

۶. پــه مورنۍ ژبه زده کړه ماشــوم ته هویت 

ورکــوي او د فرهنګ په ســاتنه کې مهم نقش 

لري.

7. هغه ماشــومان چې په خپله مورنۍ ژبه 

تعلیم کوي او وروســته نورې ژبې هم زده کوي، 

د نــورو فرهنګونــو درناوی کوي، نور په آســانۍ 

رسه زغملــی يش او د نړۍوال کېدو په الره کې 

بریايل وي.

څېړونکــي سپارښــتنه کوي چــې ان هغه 

کورنــۍ چې نورو ملکونو ته کډوال شــوي دي، 

رسه له دې چې ماشــومان یې په ښوونځیو کې 

په بله ژبه تعلیم کوي خو دوی باید په کور کې له 

ماشومانو رسه په مورنۍ ژبه وګړېږي، کیسې ورته 

ووايي او کتابونه ورته واخيل ځکه چې که ماشوم 

په خپله مورنۍ ژبه ځینې مفاهیم زده کړي وي، 

بیا که په بله ژبه کې هم هامغه مفاهیم ولويل، 

ژر یې زده کوي.

په افغانستان کې د مورنۍ ژبې وضعیت

رسه له دې چې د افغانستان اسايس قانون 

حکومت مکلف کړی دی چې د هر وګړي له پاره 

پــه مورنۍ ژبه د زده کړې زمینــه برابره کړي خو 

له بده مرغه دا حق له ډېرو ماشــومانو اخیستل 

شــوی دی. زموږ د وطن د لویــې ژبو تر څنګ 

ډېرې داسې ژبې دي چې ګومان کوم یو کتاب 

هم په کې نه دی لیکل شوی. دغه ژبې د ښاري 

ژونــد په عامېدو رسه د مــرګ له ګواښ رسه مخ 

کېږي. د پوهاند دکتور مجاور احمد زیار په وینا 

زموږ په هېواد کې تر ۴7 زیاتې ژبې شــته خو د 

پوهنې وزارت مو ایله په پاريس، پښتو، اوزبیکي 

او ترکمنــي ژبو د لومړنیو زده کــړو پروګرام برابر 

کړی دی او د پاتې نورو ژبو ویونکي مجبوره دي 

چــې معموالً یا په پاريس یا په پښــتو ژبه تعلیم 

وکړي.

نورې وړې ژبې خو ال پرېږده چې ډېرو پښتنو 

ماشــومانو له پاره هم په مورنۍ ژبــه د زده کړې 

زمینــه نه وه برابره. رسه له دې چې په کابل کې 

ډېر زیات پښــتانه اوسېږي خو څو کاله مخکې 

دلته ټول مکتبونــه یوازې په پــاريس ژبه وو. د 

ځینو مدين ټولنو په هلو ځلو د کابل په پښتون 

مېشتو سيمو کې جال ښوونځي جوړ شول او یا 

په شــته مکتبونو کې د پښتو ټولګي هم ایجاد 

شــول. خــو دا کار تر اوســه پورې د نــورو ژبو د 

ویونکــو له پاره نه دی شــوی. په کابل کې ګڼ 

شــمېر اوزبیکان، ترکمنان، بلوڅان، پشه ییان، 

نورستانیان او د نورو قومونو وګړي هم ژوند کوي 

او دا د دوی د ماشــومانو حق دی چې په خپله 

ژبه ښوونځي ولري.

دا چې د هېواد رســمي ژبې پښتو او پاريس 

دي، په کار ده چې د ښــوونځیو هر فارغ دې په 

دواړو وپوهېږي خو له بده مرغه ډېر لږ کسان دي 

چې دا مهارت تر السه کوي. وجه یې دا ده چې 

تعلیمي نصاب مو ســم نه دی. زموږ په تعلیمي 

نصاب کــې د دوهمې ژبې په توګه د پښــتو او 

پــاريس کتابونــه د ژبپوهنــې او پیداګوژۍ په 

معیارونو برابر نه دي تألیف شوي. مثاًل د اورېدلو 

او غږېدلــو مهارتونــو ته په کې پــوره پام نه دی 

شوی. د غږپوهنې برخه خو بیخي په کې نشته. 

د دوهمې ژبې فونولوژیکي او ګرامري توپیرونه 

نه دي ترشیح شــوي. مثاًل د دري ژبو له پاره په 

پښتو کتابونو کې د هغو غږونو د سم تلفظ کولو 

الره نه ده ښوول شوې چې په پاريس کې نشته 

لکــه ټ، څ، ځ، ډ، ړ، ږ، ښ، ڼ. همدارنګه اکرثه 

پــاريس ژيب هغه پښــتو کلمې چې په ســاکن 

توري پیلېږي، سم نه يش ادا کولی لکه سپین، 

شپون، ستوری ... خو دا شی په مکتب کې هم 

نه ور ښوول کېږي. یا دا چې په پاريس کې اول 

موصــوف او بیا صفت راځي خو په پښــتو کې 

برعکــس لومړی صفت بیا موصــوف، په دريس 

کتابونو کې نه دي توضیح شــوي. په کار خو دا 

ده چــې د دوهمې ژبې پــه کتابونو کې لومړی 

هغه مــوارد راوړل يش چې پــه دواړو ژبو کې یو 

شــان یا رسه ورته دي او بیا کــرار کرار متفاوت 

موردونه یــې رايش. څېړونکي وايي چې په اول 

رسه کې دې د دوهمــې ژبې تدریس یوازې په 

شفاهي ډول پيل يش او کال وروسته یې لیکنۍ 

بڼه تدریس يش.

همدارنګه هر تعلیم یافته وګړی باید په یوه 

نړۍوالــه ژبه وپوهېږي ځکه چې د ســاینس او 

ټکنالوجــۍ چټک پرمختګ بې لــه دې چې د 

یــوې نړۍوالې ژبې له الرې وڅارو او راخپل یې 

کړو، بله الره یې نشــته. د څېړونکو په باور هغه 

ماشــومان نــورې ژبې ښــه زده کولی يش چې 

په مورنۍ ژبه ښــه وپوهېږي. نــو په کار ده چې 

تعلیمــي نصاب مو داســې برابــر يش چې هر 

ماشوم لومړۍ په خپله مورنۍ ژبه، بیا په دوهمه 

او درېیمه ژبه کې تکړه يش.

د فرهنګ وزارت چې یوه اسايس وظیفه یې 

د هېــواد د مختلفو ژبو د ودې او پراختیا د الرې 

هوارول دي، تر اوسه پورې یې د هېڅ ژبې له پاره 

الزم کارونه نــه دي کړي. فکر کوم موږ په اکرثو 

ژبو کې ځینې لوستي کسان لرو او که د فرهنګ 

وزارت وغواړي کولی يش د هرې ژبې د خوندي 

کولو له پاره پروژې جوړې کړي. په داسې حال 

کې چې هر کال دغه وزارت د خپلې انکشــايف 

بودیجې ډېره برخه نه مرصفوي او په همدې وجه 

تر نیوکې الندې وي، دا به هم خرما او هم ثواب 

وي چې د بودیجې یوه برخه د ژبو په ساتنې، د 

فولکلورونو په راټولولو، د مختلفو ژبو د قاموسونو 

په لیکلو او نورو داسې چارو ولګوي.

د افغانستان د علومو اکاډیمي بله مرجع ده 

چې باید د ژبو د خوندي کولو کار وکړي خو دې 

اکاډیمۍ هــم په دې برخه کې ال کوم مهم کار 

نه دی کــړی. زما په نظر بهرته ده چې د علومو 

اکاډیمۍ کې د ټولو ژبو د څېړنو څانګې جوړې 

يش. هغــو ژبو ته بایــد ال زیاته توجه ويش چې 

د مړه کېــدو خطر یې زیــات دی. په اکاډیمۍ 

کې باید د وړو ژبو او لویو ژبو د څېړونکو تر منځ 

همــکاري وي او د هرې ژبې فولکلوري ادبیات 

پښتو او پاريس ته را وژباړل يش. 

د دې لــه پــاره چې هر افغان ماشــوم ته په 

مورنۍ ژبه د زده کړې زمینــه برابره يش، په کار 

ده چــې د پوهنې او فرهنګ وزارتونه او د علومو 

اکاډیمي په خپلو کې پراخه همکاري پیل کړي، 

ګډې پروژې جوړې او عميل کړي او د هر ماشوم 

له پاره اقاًل د لومړنۍ دورې تعلیم په خپله ژبه ور 

ته برابر کړي.
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 روز جهانی زن 
و محوریت اهداف 
17گانه توسعه پایدار 
تا سال 2030 

صمدی تبار

موضوع و تِــم اصلی روز جهانی زن در ســال 
2016، »بهره برداری از کــره زمین ۵0-۵0 تا 
سال 2030: اقدام برای تحقق برابری جنسیتی« 
مشخص شده است. ملل متحد در 8 مارچ سال 
گذشته در جهت تسریع اهداف توسعه پایدار تا 
ســال 2030 برنامه هایی را روی دست گرفت. 
بر اســاس این اقدامات نهاد زنان ملل متحد و 
دیگر نهادها در راستای تحقق برابری جنسیتی، 
توان افزایی زنان و حقوق بشر زنان تمرکز خواهد 

شد. 
در ســال 201۵، مقــارن بــا پایان یافتن زمان 
تحقق اهداف توسعه هزاره، موضوع و تِم اصلی 
پنجاه ونهمین اجالس ســاالنه کمیسیون مقام 
زن، اختصاص به اهداف توسعه هزاره یافت. در 
همان سال یعنی سال 201۵، دولت ها درصدد 
تصویب اهداف 17گانه توســعه پایدار برآمدند. 
تمامی اهداف توسعه پایدار، مرتبط با زنان است 

 .)1(
اجالس شــصتم کمیســیون مقام زن در سال 
2016، بــا محوریت اهداف توســعه پایدار بود. 
در یادداشت حاضر، ســعی شده است، مروری 
اجمالــی بر اهــداف 17گانه توســعه پایدار، با 
محوریت قرار دادن زنــان و دختران از دیدگاه 

نهاد زنان ملل متحد، صورت گیرد.
درباره روز جهانی زن

نهاد ملل متحد، هر سال در 8 مارچ، بزرگداشت 
روز جهانی زن را برگزار می کند. در سال 197۵ 

برای نخستین بار روز جهانی زن برگزار شد و دو 
سال بعد در ســال 1977، مجمع عمومی ملل 
متحد قطع نامه رســمی جهت تعیین 8 مارس 
به عنوان روز جهان زن را به تصویب رساند. در 
ابتدا، روز جهانی زن با فعالیت ها و جنبش های 
مربوط به کار ادغام شــد، اما به تدریج این روز 
استقالل یافت و به ارتقای وضعیت حقوق بشر 

زنان و توان افزایی زنان اختصاص پیدا کرد )2(.

هدف 1: پایــان دادن به فقــر در تمامی 
زمینه ها

تا ســال 2030، تمامی زنان و مــردان باید از 

حقوق برابر در خصوص بهره بــرداری از منابع 
اقتصــادی برخوردار باشــند. همچنین زنان و 
مردان باید به طــور برابر، از حق مالکیت و حق 
کنترل بر زمیــن، حق مالکیت و بهره برداری از 
منابع طبیعی برخوردار باشند. از سوی دیگر تا 
سال 2030 باید فقر مفرط برای تمامی افراد در 
هر جای کره زمین ریشــه کن شود. به عالوه تا 
سال 2030 حداقل باید نیمی از افراد فقیر اعم 
از زن، مرد و کودک، در سراسر جهان از وضعیت 

فقر خارج شوند. 
همچنین مقرر شد تا ســال 2030 دولت های 
مختلف از طریق اتخاذ اقدامات و سیاست های 
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مقتضی در جهت اِعمال حمایت مؤثر از تمامی 
افرادی که در فقر مفرط به سر می برند، در راستای 
مقابله با آن اقدام کنند. فقر از جمله معضالتی 
است که خود می تواند زمینه ساز معضالت دیگر 
نظیر اِعمال تبعیض، عدم برخورداری از ســایر 
حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی باشد. به رسمیت شناختن و برخورداری 
از حقوق بشــر کامل، به عنــوان یکی از اهداف 
کلیدی اهداف توسعه پایدار قلمداد می شود )3(.

هدف2: پایان دادن به گرسنگی، دسترسی 
به امنیت غذایی، ارتقای وضعیت تغذیه و 

ارتقای کشاورزی پایدار
تا ســال 2030 باید تمامی اشــکال سوءتغذیه 
ریشه کن شــود. همچنین تا این سال بایستی 
نرخ تولید محصوالت کشاورزی، دو برابر شود، 
وضعیت زنان فعال و شاغل در عرصه کشاورزی، 
ماهی گیری، دامداری و ســایر عرصه های تولید 
مــواد غذایی ارتقا یابد، در جهت توان افزایی هر 
چه بیشتر آنان اقدام شــود و با هرگونه اِعمال 
تبعیض علیه زنان شــاغل در امور کشــاورزی 

مقابله گردد )4(.
هدف 3: تضمین برخــورداری از زندگی 
سالم و ارتقای رفاه برای همگان در تمامی 

سنین
تا ســال 2030 باید نرخ مرگ ومیــر مادران و 
نوزادان، به میــزان 70 مورد به ازای 100 هزار 
مورد تولد کاهش یابد. همچنین بایستی دولت ها 
تصمین کنند که تا ســال 2030، زنان از حق 
دسترسی به خدمات مربوط به سالمت جنسی و 
باروری برخوردار باشند. از سوی دیگر از دولت ها 
درخواســت شده اســت که برنامه های مربوط 
به تنظیم خانــواده و جمعیــت را در برنامه ها 
و سیاســت های ملی خود بگنجاننــد. یکی از 
معضالت زنان در امر سالمت جنسی و باروری، 
معضل ابتال به ایدز و ویروس اچ. آی. وی است 

.)۵(
هدف 4: تضمین برخورداری از آموزش و 

ارتقای وضعیت آموزش برای همگان
تا ســال 2030، تمامــی دولت ها باید تضمین 
کنند که کلیه دختران و پسران از آموزش مؤثر 
و بهینه در مقطع ابتدایی و متوسطه برخوردار 
باشند. در بسیاری از مناطق و کشورهای در حال 
توسعه در سراسر جهان، به طور تقریبی برابری 
در آموزش در مقطع دبســتان میان دختران و 
پسران برقرار اســت، اما در برخی از کشورهای 
آفریقایی،  کشــورهای  نظیر  کمترتوسعه یافته 
فقط 23 درصد از دختران در مناطق روستایی 
از حق آموزش در مقطع دبســتان برخوردارند. 
حق آموزش به عنــوان یکی از مصادیق حقوق 
بشر است که منجر به توان افزایی و برخورداری 
از رفاه بیشتر زنان می شود. یکی از موضوعات در 
دستور کار نهاد زنان ملل متحد، ارتقای وضعیت 

آموزش زنان و دختران است )6(.
و  جنســیتی  برابری  تحقــق   :5 هدف 

توان افزایی زنان و دختران
تا ســال 2030 دولت ها بایــد در جهت مقابله 
با اشــکال مختلف تبعیض جنسیتی علیه زنان 
و دختران اقدام کنند. امحا و ریشــه کن کردن 
تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران در 
بخش عمومی و خصوصی، از جمله وقوع قاچاق 
و اشکال مختلف استثمار و سو استفاده به عنوان 

یکی از اهداف توسعه پایدار است. 
برطبق آمارهای نهاد زنان ملل متحد در خصوص 
برابری جنسیتی، تا سال 2014، از 19۵ کشور 
جهان، بالغ بر 143 کشــور توانسته اند در قانون 
اساســی خود، برابری جنسیتی را مورد تصریح 
قرار دهند. بنا به اذعان نهاد زنان ملل متحد در 
خصوص مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه 
زنان و دختران، نیاز به تصویب هنجارها و قواعد 

الزم االجرا وجود دارد )7(.
هدف6: تضمین حفاظت و مدیریت پایدار 

آب برای همگان
تا سال 2030، دولت ها باید دسترسی برابر زنان 
و دختران به آب را فراهم کنند. حق برخورداری 
از آب تضمین کننده برخورداری زنان و دختران 
از ســایر حقوق از جمله حق سالمت است. بر 
طبق آمارهای سازمان ملل متحد، بالغ بر 663 
میلیون نفر هنــوز از حق برخــورداری از آب 

محروم اند. 
در دهه های اخیر، آلودگی های زیست محیطی 
ســبب بروز آلودگی در آب و سایر منابع شده 
اســت. بیش از 40 درصد از جمعیت جهان با 
معضل کمبود آب مواجه اند. در فاصله سال های 
1990 تــا 2010، بالغ بر 2 میلیارد نفر از حق 

دسترسی به آب سالم برخوردار می شوند )8(.
هدف 7: تضمین دسترسی پایدار و مؤثر به 

انرژی برای همگان
تا ســال 2030، دسترســی جهانی به خدمات 
انرژی مدرن و آســان باید برای همگان محقق 
شــود. همچنین تا این ســال، افزایش پایداری 
انرژی بایستی تضمین گردد. برخی از شاخصه ها 
و مالک های موجود، حاکی از آسیب پذیرتربودن 
زنــان و دختران در قبال دسترســی به انرژی 
است. زنان فقط 20 درصد از نیروی کار شاغل 
در زمینه تولید انرژی مدرن و انرژی قابل بازیابی 

را تشکیل می دهند )9(.
هدف8: ارتقای رشد اقتصادی پایدار، جامع 

و کامل و حق اشتغال برای همگان
تا ســال 2030، دولت ها باید دسترسی کامل و 
کارآمد و نیــز تضمین برخورداری از حق کار و 
حق اشــتغال برای زنان را فراهم آورند. حمایت 
از نیروی کار و ارتقای فضای کاری ایمن و امن 
برای تمامی کارگران؛ به خصوص زنان و نیز زنان 
کارگر مهاجر، از جمله تعهدات دولت ها تا سال 

2030 است. بر طبق آمارهای موجود، در سراسر 
جهان، میزان درآمد و دستمزد زنان، حدود 24 

درصد از دستمزد مردان کمتر است )10(.
هدف 9: ارتقای جامع و پایدار صنعتی شدن

حمایت از توســعه اقتصادی و رفاه انســانی، با 
ارتقای وضعیــت همگان از جملــه اولویت ها 
است. توســعه اقتصادی در هر کشوری مبتنی 
بر زیرســاخت های مقتضی و مؤثر اســت؛ این 
زیرساخت ها باید پایدار و کارآمد باشند. بر طبق 
آمارهای ســازمان ملل متحد، فقط یک پنجم 
کشورها زیرســاخت های الزم برای برخورداری 
زنــان از توســعه اقتصادی را فراهــم کرده اند. 
همچنین حدود 4۵ تا ۵۵ درصد از کشــورها از 
زنان در بخش تحقیقات استفاده می کنند. این 
در حالی است که با به کارگیری زنان در بخش 
تحقیقات، می توان زیرساخت های الزم را برای 
ارتقای وضعیت اقتصادی زنان فراهم کرد )11(.

هدف10: کاهش نابرابری میان کشورها
تا ســال 2030، دولت ها متعهد شــده اند که 
توان افزایی و رشد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
برای همگان را فارغ از سن، جنسیت، معلولیت 
و وضعیت جســمانی، نــژاد و قومیت، منطقه، 
موقعیت اقتصادی و ســایر وضعیت ها تضمین 
کنند. در طول 20 سال اخیر، نرخ مشارکت زنان 
در پارلمان و مجلس قانون گذاری، دو برابر شده 
است. با این وجود در حال حاضر، نرخ مشارکت 
زنان در پارلمان فقط در حدود 22 درصد است؛ 
درحالی کــه زنــان 24 درصد کمتــر از مردان 
دستمزد دریافت می کنند. بالغ بر 7۵ درصد از 
مشاغل زنان، معطوف به بخش غیررسمی است 
و همین امر، آسیب پذیری زنان شاغل را افزایش 

می دهد )12(.
هدف11: ایمن سازی و پایدارکردن شهرها و 

سازوکارها
تا ســال 2030، باید دسترســی ایمن، پایدار و 
آسان به سیســتم حمل و نقل شهری و سایر 
ســازوکارهای حیاتی و ضروری فراهم شــود. 
همچنین تا این سال بایستی دسترسی جهانی 
به فضای عمومی ایمــن برای همگان خصوصاً 
زنان و دختران، افراد ســالخورده و افراد معلول 

فراهم گردد.
اکنون در فضای شهری، اشکال مختلف نابرابری 
ســبب نقض حقوق افراد خصوصاً افراد متعلق 
بــه گروه های خاص می شــود. فجایع و بالیای 
طبیعی، زنــان را بیش از مردان تحت تأثیر قرار 
می دهد و نــرخ مرگ ومیر زنــان در اثر بالیا و 

فجایع طبیعی، بیشتر از مردان است )13(.
و  تولید  پایــدار  الگوی  هدف 12: تحقق 

مصرف
تا سال 2030 تمامی دولت ها خصوصاً کشورهای 
در حال توسعه، متعهد شده اند که الگوی پایدار 
تولید و مصرف را در بخش های مختلف صنعت 
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خود محقق سازند. ناپایداربودن الگوهای تولید 
و مصرف، ســبب شده اســت که زنان از حق 
برخــورداری از حداقل اســتانداردهای زندگی 
محروم شــوند. زنان در راستای تحقق تولید و 
مصرف پایدار بایستی از دسترسی برابر به منابع 

انرژی برخوردار باشند )14(.
هدف13: اقدام فوری برای مقابله با تغییرات 

آب وهوایی و آثار سوء آن
ارتقای مکانیسم های مؤثر و کارآمد برای افزایش 
ظرفیت جهت مقابلــه با تغییرات آب وهوایی از 
جمله اهداف دولت ها تا ســال 2030 اســت. 
افزایش دما و حــرارت کره زمین و نیز افزایش 
گازهای گلخانــه ای، وقوع بالیای طبیعی نظیر 
ســیل و طوفان، خود از عوامل و آثار تغییرات 
آب وهوایی است. نهاد زنان ملل متحد، مقابله با 
تغییرات آب وهوایــی را از طریق ارتقای برابری 
جنســیتی و توان افزایی زنان به منظور ارتقای 
مشــارکت و نقش آفرینی زنــان در بخش های 
مختلف در دستور کار خود قرارداده است )1۵(.

هــدف14: اســتفاده پایــدار از دریاها، 
اقیانوس ها و منابــع دریایی برای تحقق 

توسعه پایدار
تا سال 202۵ دولت ها متعهد شده اند تا به طور 
مؤثر از میزان اشــکال مختلــف آلودگی های 
دریایی و آب ها بکاهند همچنین دولت ها متعهد 
شده اند تا سال 2020، به طور پایدار، حمایت از 
اکوسیستم دریایی را در برنامه خود قرار دهند 
تا به میزان مؤثر از آثار سوء ناشی از آن بکاهند 

.)16(
ارتقای  هــدف15: حمایت، حفاظــت و 
استفاده پایدار از اکوسیستم ها و مدیریت 

بهینه منابع طبیعی
بر طبق آمارها و اطالعات ارایه شده توسط نهاد 
زنــان ملل متحد، تاکنون حــدود 24 درصد از 
دســتور العمل های ملل متحــد برای مدیریت 
بهینه منابع طبیعی، متوجه زنان بوده و مخاطب 
بالغ بر 76 درصد از این دستور العمل ها، مردان 

هستند )17(.
از طریق  ارتقای جامعه ســالم  هدف16: 
دسترسی مؤثر همگان به عدالت در تمامی 

سطوح
مقابله با اشــکال مختلف خشونت علیه زنان و 
حمایت مقتضی از زنان و دختران قربانی اشکال 
مختلف خشونت، از طریق ایجاد یک نظام قضایی 
کارآمد و مؤثر، خود می تواند از مهم ترین مظاهر 
و مصادیق این هدف باشد. همچنین پایان دادن 
به اشکال مختلف سوءاستفاده و استثمار زنان و 

دختران نیز در همین راستا قرار دارد.
بر طبق آمارهای موجود، فقط در حدود 9 درصد 
از مذاکره کنندگان صلح در سطح بین المللی را 
زنان تشکیل می دهند؛ این در حالی است که به 
خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی در سراسر 

جهان و وقــوع مخاصمات مســلحانه جهانی، 
زنــان را بیش از مردان تحت تأثیر قرار می دهد. 
همچنین اکنون 4,۵ میلیون نفر قربانی قاچاق 
انسان و اشکال مختلف استثمار هستند که در 
این میان، زنان، بالغ بر 98 درصد از قربانیان را 

تشکیل می دهند )18(.
هدف 17: تقویت ابزارهای تحقق مشارکت 

برای توسعه پایدار
دولت هــا متعهــد شــده اند تا ســال 2030، 
زیرســاخت ها و زمینه هــای الزم برای تحقق 
توســعه پایدار را در عرصه داخلی و بین المللی 

فراهم آورند )19(.
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از صفحه 30

ښځو رسه د تاوتريخوايل پر

یوڅه انســانی حقــوق ورکړل شــوه او حاکمه 

محافل دیته اړایستل شوه چی نوموړی حقوق 

په رسمیت وپیژنی او قانونی بڼه ورکړی.

په تیروپنځوسوکلونو کی زمونږ په هیواد کی 

هم دمحبوسینوقوانین او اړونده مقرری تصویب 

او نافذ شوی خو لکه چی دهیواد سیاسی تاریخ 

یی راښیی ، نوموړی قوانین یوازی دکاغذ پرمخ 

پاتی شــویدی او دمحبوســینو رسه هغه چال 

چلند نه دی شوی کوم چی په نوموړو قوانینو او 

مقررو کی تسجیل او تنظیم شویدی .

 دهغــه ورځی په هیلــه چی نــور زمونږ په 

ګران هیواد افغانستان کی محبوسین له خپلو 

انسانی اوبرشی حقوقوڅخه برخمن شی ، بی 

رسنوشته په زندان کی پاته نه شی ، دمحبسونو 

دمســوولینو دناوړه چال چلنــد رسه د غربګون 

په څرګندولو رسه بغــاوت ونه کړی دنه خوړوپه 

اعتصاب الس پوری نه کړی اوخپلی شونډی ونه 

ګنډی او نورو ورته کارونو ته الس وانه چوی .

منابع اوماخذونه :
1- مجموعه قوانین اساسی افغانستان) 1382-1301( 

شمســی چاپ اول خزان 1386 تهیه وترتیب ریاست نرشات 

وزارت عدلیه ج .ا.ا

افغانستان درمسیرتاریخ ) جلد اول ودوم ( تالیف: میرغالم 

محمد غبار)چاپ سوم ( مرکز نرش انقالب با همکاری جمهوری 

1366

دپوالدی امیرترســیوری الندی ، لیکــوال: فرانک 10ی 

مارتین ژباړن محمد معصوم هوتک ، د افغانســتان دکلتوری 

ودی ټولنه جرمنی، 1383

نظامنامــه توقیــف خانه هــا و محبوس خانه هــا ،تاریخ 

نرشوانفاذ حمــل 1302 محل طبع مطبعه حروفی ریاســت 

رشکت رفیق 13 میزان سنه 1305) طبع سوم( 

اصولنامه توقیف خانه ها وحبس خانه ها، 1318 ،مطبعه 

دولتی. 

دمحبوسینو دمکافاتو او مجازاتو اصولنامه په افغانستان 

کښی د134٧ کال دچنګاښ میاشت،  دولتی مطبعه .

قانــون تطبیق مجازات حبــس درمحابــس د1361 هـ 

ش کال دجدی دمیاشــتی د 15 می نیټی 523 ګڼه رسمی 

جریده.

په توقیف خانوکی دتورنو کســانو دســاتنی دڅرنګوالی 

مقرره د136٧ هـ ش کال دجدی دمیاشــتی د15 می نیټی 

681 ګڼه رسمی جریده .

په محبســونو کــی دحبــس دمجازاتو دتطبیــق قانون 

د1421 هـ ق کال دجامدی االول دمیاشــتی د20 می نیټی 

٧93 ګڼه رسمی جریده .

په توقیف خانو کی دتورنو کســانو دســاتنی دڅرنګوالی 

مقــرره ، د 1421 هـ ق کال دجامدی االول دمیاشــتی د20 

می نیټی ٧93 ګڼه رسمی جریده .

هـــ ش  قانــون د1384  ځایونــو  دمحبســونواوتوقیف 

دغربګولی دمیاشتی د 10 می نیټی 852 ګڼه رسمی جریده .

دمحبسونو اوتوقیف ځایو قانون د1386 هـ ش دچنګاښ 

دمیاشتی د 10 می نیټی 923ګڼه رسمی جریده .

دمحبسونواوتوقیف ځایونو دچارودتنظیم مقرره د 1386 

هـــ ش کال دمرغومی دمیاشــتی د15 مــی نیټی 935 ګڼه 

رسمی جریده .
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امنیت شخصی
تضمین کننده   واقع  در  امنیت شــخصی، 
آزادی هایی است که فرد در اجتماع، از طریق 
قوانیــن ملی و بین المللــی، تحصیل می کند. 
نبود و کمبود این آزاد ی ها باعث برهم خوردن 
امنیت شــخصی فرد در جامعه می شود و این 
ناامنی شخصی باعث ناامنی اجتماعی شهروند 
می شود. چنانچه در بحث آزادی های مدنی و 
سیاسی مطرح کردیم، امنیت شخصی انسان، 
داشــتن حقــوق مدنی )محافظــت از آزادی 
فیزیکــی در برابــر بردگی(، امنیــت )آزادی 
از تعرض، بازداشــت و حبس خودســرانه(، 
آزادی در زندگــی خانوادگی، آزادی مالکیت 
و مصونیت منزل و مصونیت دارایی ها، آزادی 
معلومات، آزادی کسب و کار، آزادی رفت وآمد 

)تحرک( و داشــتن آزادی ارتباطات است. به 
مــوازات این حقــوق، آزادی سیاســی )حق 
مشــارکت افراد در انتخابات، حق اســتخدام 
و تصــدی مناصب دولتی، حق دسترســی به 

محاکم و دادگاه ها( نیز برجسته است. 
از ســوی دیگــر، امنیــت شــخصی را 
برخــورداری از امنیت اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی نیز دانســته اند. تأمیــن امنیت 
شخصی، با نظم در جامعه مرتبط است. نظام 
اجتماعی با نظم امنیت فردی در جامعه پیوند 
ناگسســتنی دارد. روســو به این پیوند، ارج 
واالیــی می گذاشــت و آن را ماحصل قرارداد 
اجتماعی می دانست. در این پیوند، یک سوی 
مسئله شــهروند و سوی دیگر دولت است که 
تأمین کننده ی این امنیت و در کل، ســازنده 

نظام اجتماعی است.

بردگی
هیچ کسی را نمی توان در بیگاری و بردگی 
نگه داشــت. برده داری و برده فروشی، به هر 
شکلی که باشد، ممنوع است. تا چندی پیش، 
نظام های بردگی در دنیا رســمیت داشــتند. 
برده جــزو مایملک اموال مالــک خود بود و 
مالک حق داشــت فرزندان برده را نیز تصرف 
کند و به هرکس که خواست بفروشد. بردگی 
به اشــکال مختلفی در جهان وجود داشت و 
تا هنوز برخی از اشــکال آن موجود است. در 
نظام بردگــی، برده ها، حتی از حقوق طبیعی 
)حقوق ذاتی و فطری( برخوردار نیستند و با 

ایشان مانند کاال برخورد می شود.

هر عملی که از لحاظ فیزیکی یا 
روحی، به آزار و اذیت شهروندان، 
به خاطر به دست آوردن اطالعات، 
در مورد خود و یا شخص دوم و 

یا سوم بیانجامد، شکنجه شمرده 
می شود. در اسناد بین المللی، 

به شکنجه  سیستماتیک توجه 
بیش تر صورت گرفته که اکثراً 
توسط دولت ها اعمال می شود. 
این تفسیر را میثاق جهانی منع 

شکنجه ارایه کرده است. در 
برخی از اسناد جهانی، اعمال 

غیرانسانی از قبیل اهانت، 
توهین و تحقیر را نیز شکنجه  
غیر فیزیکی خواند ه اند. تحریم 
شکنجه، احتماالً بیش تر از هر 

عنصر دیگر، در حقوق بشر 
جهانی تصدیق شده است.

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش نهم

امنیت شخصی، بردگی و شکنجه
حمید حمیدی
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بردگی، یعنی ســلب آزادی هــای فرد به 
وســیله ی فرد دیگر. غالم یا برده به کســی 
اطالق می شــود کــه از بهره منــدی حقوق 
اساسی خویش، توسط شخص دیگری محروم 
می شــود. این پدیده ی شــوم و ضد انسانی، 
تاریــخ طوالنــی دارد. کشــورهای حوزه ی 
آمریــکای التین، آفریقای جنوبی و شــمالی 
و کشــورهای آســیایی، تاریخ مشــخصی از 
دوران بردگــی را با خــود دارند. برده، از حق 
عقد کوچک ترین قراردادی بهره مند نیســت. 
»قابلیت حقوقی« که در اصطالحات حقوقی 
به مفهوم قابلیت شهروند در استفاده و اجرای 
امتیازات حقوقی اش تعریف می شود، از وجود 

بردگان سلب می شود. برای نمونه:
دوشــیزه ای کــه بــرده مالکش اســت، 
نمی تواند به ازدواج فــرد دیگری درآید؛ مگر 
ایــن که مالکش، این حــق را به وی بازدهی 
کنــد. در حقیقت، برده هــا به عنوان حیوانات 
باشعور، از ســوی مالکین شان، مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
حقوق بشر بین المللی، بردگی را یک عمل 
کاماًل غیر انســانی دانسته و برده داری را منع 
کرده است. »لیگ ملت ها« که پیش زمینه ی 
تشکیل سازمان ملل متحد را فراهم کرد، در 
سال 1926 میالدی، میثاق منع بردگی را به 
تصویب رســانید و از دولت ها خواست تا مانع 
بردگی شوند. اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و 
قرارداد اروپایی حقوق بشــر، در این مورد، به 
گونــه  عمیق تری تاکید کرده و چنین تصریح 
می کند: »هیچ دولتــی نباید بردگی را حتی 
تحمل کنــد و اگر دولتی چنیــن تحملی را 
داشته باشد، خالف تمام پرنسیب های سازمان 

ملل متحد است.«
متأســفانه تا هنوز، بردگــی در برخی از 
کشورها، به بهانه های مختلفی تجربه می شود. 
فقر، عامل عمده ی این عمل غیرانسانی ســت. 
در کشور بنگالدش، کودکان، از قربانیان اصلی 
این پدیده  شــوم هســتند که مورد خرید و 
فروش قرار می گیرند و توسط خریداران شان، 
به اشــکال مختلف، مورد ســوء استفاده قرار 
می گیرند. در کشــور عربســتان ســعودی، 
برده های شان  برده داران، تحت عنوان خدمه، 
را از کشورهای فقیر هم چون آسیای جنوبی و 

شرقی به این کشور وارد می کنند.

شکنجه
هیچ کس را نمی توان شــکنجه داد یا در 
معرض رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانســانی 
یا تحقیرآمیز قرار داد. شکنجه و برخوردهای 
غیرانســانی به مثابه ننگین ترین اعمال علیه 
بشریت شــناخته می شــوند. برای شناسایی 
شــکنجه و راهیافت هــای منع اعمــال این 

پدیده ی شــوم که اعالمیه جهانی حقوق بشر 
آن را در مــاده پنجم به صــورت جداگانه جا 

داده است، به این موضوع می پردازم.
هر عملی کــه از لحاظ فیزیکی یا روحی، 
به آزار و اذیت شــهروندان، به خاطر به دست 
آوردن اطالعــات، در مورد خود و یا شــخص 
دوم و یا ســوم بیانجامد، شــکنجه شــمرده 
می شــود. در اســناد بین المللی، به شکنجه  
سیســتماتیک توجه بیش تر صــورت گرفته 
که اکثراً توســط دولت ها اعمال می شود. این 
تفســیر را میثاق جهانی منع شــکنجه ارایه 
کرده اســت. در برخی از اسناد جهانی، اعمال 
غیرانســانی از قبیل اهانت، توهین و تحقیر را 
نیز شــکنجه  غیر فیزیکی خواند ه اند. تحریم 
شکنجه، احتماالً بیش تر از هر عنصر دیگر، در 

حقوق بشر جهانی تصدیق شده است. 
بشــر  حقــوق  جهانــی  اعالمیــه ی  در 
می خوانیــم: »هیچکــس را نمی تــوان مورد 
شــکنجه یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و یا 
غیرعــادی قرار داد.« بعدها، این اعالمیه ها، از 
سطح تحریم خارج شده و دولت ها را به منع 
و جلوگیری کامل شــکنجه موظف کرده اند. 
پروتــکل اختیــاری ســازمان ملــل متحد، 
منعقده ی در دســامبر ســال 2002، به گونه  
روشن، از تحریم شکنجه فراتر و به سوی منع 
شــکنجه به پیش رفته اســت و صرف نظر از 
تصویــب آن، یکی از معاهدات اصلی توســط 
کلیه  دولت ها حساب شده و الزم االجرا باشد. 

نقش دولت ها برای منع شکنجه
کلیه  اعمال شکنجه آمیز، به عنوان جنایت 
در قوانین داخلی باید به رســمیت شــاخته 
شــود و مکانیزم هــای الزم بــرای نظارت بر 
حســن اجرای آن نیز باید فراهم شود. مفهوم 
شکنجه، برای حقوق بشر بین المللی، غیر قابل 
توجیه اســت. شــاید مدافعاتی در این زمینه 
وجود داشته باشند، اما دفاع از شکنجه، خود 
تخلف از تعهــدات یک دولــت از معیارهای 
اساسی حقوق بشر است. اصوالً، دولت، خود، 
باید با پی گیری قانونی، مرتکبین شــکنجه را 
به دادگاه کشــانیده و فرهنــگ جلوگیری از 
شــکنجه را نهادینه سازد. در برخی از موارد، 
سوء رفتارها و سوء اســتفاده های ارگان های 
نظامــی و امنیتی، به شــکنجه  شــهروندان 

می انجامد. 
این مســئولیت دولت است که با بررسی 
شــرایط کار پلیس و نیروهای امنیتی، به این 
مسائل رسیدگی کرده و اطمینان حاصل کند 
که کسانی که توســط قوای دولتی بازداشت 
شــده اند، در مقابل این ســوء رفتارها و سوء 
اســتفاده ها، از حمایت قانون بهره مند باشند. 
خود دولــت بایــد از بهترین شــرایط برای 

ممانعت شــکنجه برخوردار باشــد؛ زیرا غالباً 
شکنجه ها در داخل سیســتم دولتی صورت 
می گیرد. شــکنجه، اکثــرا،ً بــه منظور اخذ 
اطالعات، اعترافات و یــا به قصد ایجاد ترس 
و رعب، از ســوی اولیای امور، مورد استفاده 
قرار می گیرد. بنابراین دولت مسئول است که 
نه تنها علیه شــکنجه گران، اقدام کند، بلکه 
اقدامات مؤثر قانونــی و اداری را نیز معمول 
ســازد تا از بروز این ســوء رفتارها در مراحل 

مختلف جلوگیری شود. 
بدین ترتیب، مهم ترین نقش دولت را در 
منع شــکنجه، میثاق بین المللی منع شکنجه 
روشــن می ســازد. آماج این میثاق، تعهدات 
دولت ها برای به رسمیت شناســی شــکنجه 
به عنوان جنایت علیـه بشریت است. دولت ها، 
با به رسمیت شناسی شکنجه به عنوان جنایت 
علیه بشــریت، چهارچوب هــای قانونی را در 
محدودســازی و منع این پدیده  شــوم، خلق 

کرده و به اجرا می گذارند.

نقش جامعــه ی بین المللی برای منع 
شکنجه

نخســتین نقــش جامعــه بین المللی در 
زمینه  منع شــکنجه، تأمین چهارچوبی برای 
تعهدات بین المللی اســت که به موجب آن، 
دولت ها مکلف به انجــام اقدامات داخلی، به 
منظور غیرقانونی دانستن شکنجه و مبارزه با 
آن هســتند. در اسناد معتبر جهانی، دولت ها 
مکلف به جلوگیری از این پدیده  شــوم و ضد 
انسانی شده اند؛ ولی از آنجایی که حقیقت امر 
متفاوت اســت، جامعه بین المللی از راه های 
مختلف در این زمینه نقــش دارد که به طور 

مختصر، به هرکدام می پردازیم: 
اول: جامعه  بین المللی می تواند از طریق 
کانال هــای سیاســی، حقوقــی و زمینه های 
دیپلماتیــک، دولت ها را مســئول عدم توجه 
در اجرای تعهــدات بین المللی خود در مورد 

شکنجه بشناسد. 
جامعه بین المللی می تواند محاکمه  دوم: 
مســئولین و مرتکبیــن شــکنجه را هم در 
دادگاه های داخلی کشــورهای دیگر و هم در 

دادگاه های بین المللی فراهم آورد. 
ســوم: جامعه بین المللی می تواند دست 
به یک سلســله اقدامــات احتیاطی زده و به 
گفتمــان و مباحثات با دولت هــای مرتکب 
بپردازد و مکانیزمی را برای تحقق این برنامه 

به وجود بیاورد.
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د ښځو او 
ماشومانو د 

ځورونې او اذيت 

د منعې قانون

لومړی فصل

عمومي حکمونه

مبنی

لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانســتان د اسايس قانون 

د څلېريشــتمې او څلورپنځوســمې مــادو د 

حکمونو په رڼا کې وضع شوی دی.

موخې

دوميه ماده:

د دې قانون موخې په الندې ډول دي:

1- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

مخنيوی.

2- د ځورونــې او اذيــت لــه زيامنن څخه 

مالتړ.

3- د ښځو او ماشومانو لپاره له ځورونې او 

اذيت پرته، د کار، ښــوونې، زده کړې او روغتيا 

خدمتونــو د الرسيس د مناســب چاپېريــال 

برابرول.

۴- د ټوليــزو رســنيو لــه الرې د ښــځو او 

ماشــومانو د ځورونې او اذيت د منعې په اړوند 

د عامه پوهاوي او ښوونې تامينول.

اصطالحګانې

درېيمه ماده:

دغــه اصطالحګانــې پــه دې قانــون کې 

الندې مفاهيم افاده کوي:

1- ځورونــه او اذيت: عبــارت دي له بدين 

اړيکې، نامرشوع غوښتنه، کالمي يا نا کالمي 

ځورونه يا هر هغه عمل، چې ښځې او ماشوم د 

رواين، جســامين صدمې او انساين کرامت ته 

د سپکاوي سبب يش.

2- نا مرشوع غوښــتنه: له ښځې او ماشوم 

څخه د نارينه غوښــتنه د داســې عمل تررسه 

کولو ته چې جني انګيزه ولري.

3- بدين اړيکه: پــه عمدي ډول د رضر په 

قصد د ښځې او ماشوم د بدن ملس کول يا د 

ښځې او ماشــوم بدن ته سطحي زيان رسول 

دي.

۴- کالمــي ځورونــه: د نا اخالقــي کلمو، 

جملو، شوخيانو او طنزونو کارول، د بدن، رفتار 

يا لباس ستاينه او ټيلفوين مزاحمت دی چې 

د ښځې او ماشوم رواين هوسيانې او امنيت ته 

زيان رسوي.

۵- نا کالمي ځورونه: په رســنيو او ټولنيزو 

شبکو کې د جني مسايلو په هکله د توهني 

آميزو انځورونو يا مطالبو خپرول يا د ښــځې يا 

کورنيو د تصوير امييل کول، عکس اخيستل، 

د فلم خپرول او نور هغه موارد، چې د ښــځې 

او ماشوم شخصيت او رواين سالمتيا ته د زيان 

رسولو المل يش.

۶- عامې سيمې او ځايونه: هغه پرانيستې 

او يــا تړلې فضا چې په هغه کې افراد د تګ او 

راتګ حق ولري.

د ځورونې او اذيت د زيامنن حقونه

څلورمه ماده:

د ځورونــې او اذيــت زيامنــن د جزايــي 

اجراآتو د قانون په شــپږمه مــاده او نورو نافذو 

قوانينو کې د مجني عليه د درج شــوو حقوقو 

درلودونکی دی.

دويم فصل

د ښځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت د 

مخنيوي په غرض وقايوي تدابري

د ښــځو او ماشــومانو له ځورونې او اذيت 

څخه د مخنيوي عايل کمېسيون

پينځمه ماده:

د ښځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت د 

رسغړونو، مخطيو او جرم پر وړاندې د اغېزمنې 

مبــارزې او د دولتــي او غــري دولتــي ادارو او 

اړوندو موسســو تر منــځ د همغږۍ د رامنځته 

کولو په موخه د ښــځو او ماشومانو د ځورونې 

او اذيت د منعې عايل کميسيون د کار ټولنيزو 

چارو، شهيدانو او معلولينو د وزير په مرشۍ په 

الندې ترتيب رسه رامنځټه کيږي:

1- د لويې څارنوالۍ د ادارې مرستيال.

2- د کورنيو چارو وزارت معني.

3- د ارشاد، حج او اوقافو وزارت معني.

۴- د عدليې وزارت معني.

۵- د عامې روغتيا وزارت معني.

۶- د اطالعاتو او کلتور وزارت معني.

7- د پوهنې وزارت معني.

۸- د لوړو زده کړو وزارت معني.

9- د ښځو چارو وزارت مسلکي او پاليي 

معني.

د  حقونــو  د  بــرش  د  افغانســتان  د   -10

خپلواک کمېسيون يو تن غړی.

11- د سرتې محکمې واکمن استازی.

12- د افغانســتان د مدافــع وکيالنــو د 

خپلواکې ټولنې رئيس.

د کمېسيون دندې او واکونه

شپږمه ماده:

د ښځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت د 

منع عايل کميســيون د الندې دندو او واکونو 

درلودونکی دی:

1- پــه هېواد کې د ښــځو او ماشــومانو د 

ځورونې او اذيت د ارتکاب د عواملو مطالعه او 

ارزونــه او د هغو د له منځه وړلو لپاره د وقايوي 

تدابريو نيول.

2- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د ارتکاب د خنيوي په موخه د عامه پوهاوي او 

تبليغايت پروګرامونو طرحه کول.
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3- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

پر وړاندې د مبارزې په کار کې د اړوندو دولتي 

او غــري دولتــي ادارو د فعاليتونــو د همغږۍ 

تامني.

۴- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د جرمونو د احصائې او ارقامو راټولول.

۵- د دې قانــون د حکمونــو د تعديــل په 

اړوند وړانديز وړاندې کول.

۶- د دې قانون د حکمونو د ښه پيل کولو 

په موخه د مقررې وړانديز او د اړوندو کړنالرو او 

اليحو وضع کول.

7- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د قضيــو پــه هکله لــه پوليســو، څارنوالۍ او 

محکمې څخه د معلوماتو غوښتل.

۸- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

پــه هکله د کړنــو د کلني رپوټ برابــرول او د 

افغانســتان د اســالمي جمهوريت کابينې او 

ميل شوری ته د هغه وړاندې کول.

د ښــځو او ماشــومانو د لــه ځورونې او 

اذيــت رسه د مبــارزې کمېټــه او د هغــې 

ترتيب

اوومه ماده:

)1( ادارې مکلفې دي، د ښځو د ځورونې 

او اذيت د مخنيــوي په غرض، د دې قانون له 

نافذېدو څخه وروســته د دريو مياشــتو مودې 

په ترڅ کــې د اړوندې ادارې دننه د ښــځو او 

ماشــومانو لــه ځورونــې او اذيــت رسه رسه د 

مبارزې کمېټه رامنځته کړي.

)2( د ښــځو او ماشومانو ځورونې او اذيت 

رسه د مبــارزې کمېټه له دريو غړو څخه جوړه 

ده، چې لږ تر لږه له هغوی څخه يوه يې ښخه 

ده.

)3( د کمېټــې د غــړو پــه ټاکلــو کې، د 

اســتخدام د نورو رشايطو پر تحقق رسبېره، د 

حقوقو يا رشعياتو له پوهنځي څخه فراغت ته 

لومړيتوب ورکول کيږي.

د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې د کمېټې دندې او واکونه

امته ماده:

د ښــځو او ماشــومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې کمېټه النــدې دندې او واکونه 

لري:

1- په اړونده اداره کې د ښځو او ماشومانو 

د ځورونې او اذيت اړوند شکايتونو ترالسه کول.

2- د لېږل شوو شکايتونو ارزول.

3- زيــات نه زيات د دريــو ورځو مودې په 

ترڅ کې د شکايت کوونکي د شکايت په هکله 

مدعي عليه ته ليکلی خرب ورکول.

۴- د لومــړۍ درجــې اعطــا آمر لــه تاييد 

وروســته اړوندې څارنوالۍ ته د هغو شکايتونو 

احاله کول، چې د عديل تعقيب ايجاب کوي.

۵- د حقوقــي مســاعد پــه ټاکلــو کې له 

شکايت کوونکي رسه همکاري کول.

۶- په عديل او قضايي مرجعو کې د محوله 

شکايتونو تعقيب هغوی ته د پروخت رسېدنې 

د ډاډ په موخه.

7- د ښــځو چــارو وزارت ته ربعــوار رپوټ 

وړاندې کول.

د ښځو چارو د وزارت دندې

نهمه ماده:

د ښځو چارو وزارت د الندې دندو لرونکی 

دی:

1- د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې د کمېټو په رامنځته کولو کې له 

ادارو رسه همغږي.

2- د ښځو او ماشومانو له ازار او اذيت رسه 

د مبــارزې له هغو کمېټو څخــه څارنه چې د 

ادارو په دننه کې رامنځته کيږي.

3- د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې د کمېټو د ربعوار رپوټ برريس.

۴- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د مخنيوي او کموايل په موخه له ممکنو وسيلو 

څخه په ګټې اخيستنې رسه د عامه پوهاوي د 

کچې لوړول.

۵- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د مــواردو د ثبــت او درج په موخه د معلومايت 

بانک رامنځته کول.

د کورنيو چارو د وزارت دندې

لسمه ماده:

د کورنيو چارو وزارت د الندې دندو لرونکی 

دی:

1- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د مخنيــوي او د امن او خونــدي چاپېريال د 

برابرولو پــه موخه، پر عمومــي او فرعي جادو 

کې او تعليمي او تحصييل موسســو ته، د تلو 

راتلو پر الرو د پوليسو د ګرځندو ګزمو تنظيم.

2- په عامه ځايونو کې له ځورونې او اذيت 

څخه د خوندي او امن چاپېريال برابرول.

3- تر څارنې، توقيف او حبس الندې ښځو 

او ماشــومانو د ځورونې او اذيت د مخنيوي په 

موخه د الزمو تدبريونو نيول.

۴- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

اړوند د شکايتونو د ترالسه کولو لپاره د ټيلفون 

د ځانګړې شمېرې ايجادول.

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت دندې

يوولسمه ماده:

د ارشاد حج او اوقافو وزارت د الندې دندو 

لرونکی دی:

1- د نارينه وو او ښــځو د رشعي حقوقو او 

وجايبــو په اړوند د موعظــو او خطابو د ورکولو 

لپاره د منظمو برنامو ترتيبول او د مســاجدو او 

تکاياوو )حســينيو( د مال امامانــو، خطباوو او 

واعظانو په واســطه د هغو اجراء او د هغوی له 

پيل کېدو څخه د ډاډ ترالسه کول.

2- پــه ټولنــه کــې د ښــځو او ماشــومانو 

د ځورونــې او اذيــت د مخنيــوي پــه هکله د 

جوماتونــو مال امامانــو، خطيبانــو او واعظانو 

لپاره د ســيمينارونو، ورکشاپونو او کنفرانسونو 

جوړول.

3- د اړونــدو خپرونــو لــه الرې د رشعــي 

حکمونــو په اســتناد د ښــځو او ماشــومانو د 

ځورونــې او اذيت د عواملــو او له هغو څخه د 

راپيدا شوو عواقبو توضيح او ترشيح.

د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو دندې

دوولسمه ماده:

د پوهنــې او لوړو زده کړو وزارتونه د الندې 

دندو لرونکي دي:

1- د ښځو او ماشــومانو لپاره دتعليمي او 

تحصييل خوندي چاپېريال رامنځته کول.

2- په اړوند تعليمي او تحصييل نصاب کې 

د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د اړوندو 

موضوعګانو او د هغو د عواقبو ځايول.

3- پــه دولتــي او خصــويص تعليمــي او 

تحصيــيل مرکزونــو کــې د کار کوونکــو، زده 

کوونکو، محصلينو، ښوونکو او استاذانو لپاره د 

سيمينارونو، ورکشاپونو او کنفرانسونو جوړول.

۴- پــه اړوندو تعليمي او تحصييل مرکزونو 

کې د ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د 

مخنيوي په موخه د اړينو تدبريونو نيول.

د اطالعاتو او کلتور وزارت دندې

ديارلسمه ماده:

د اطالعاتو او کلتــور وزارت د الندې دندو 

لرونکی دی:

1- په دولتي او خصويص انځوريزو، غږيزو 

او چاپي رســنيو او ټولنيزو پاڼو کې د ښځو او 

ماشومانو د ځورونې او اذيت په مخنيوي پورې 

د اړوندو موضوعګانو تنظيم او خپرول.

2- د دولتــي او خصويص رســنيو له الرې 

د ښــځو او ماشــومانو د ځورونــې او اذيت په 

مخنيوي پــورې د اړوندو مطلبونــو د خپراوي 

پــه موخه د وزارتونو، دولتــي ادارو، حقيقي او 

حکمي شخصيتونو لپاره د آسانتياوو برابرول.

3- د ټولنيزو دولتي او خصويص رسنيو له 

الرې د ښځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت 

د رواجوونکــو پروګرامونــو لــه خپــراوي څخه 

مخنيوی.

د عدليې وزارت دندې

څوارلسمه ماده:

د عدليــې وزارت د النــدې دنــدو لورنکی 

دی:
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1- د ښــځو او ماشومانو د رشعي او قانوين 

حقوقــو او وجايبو په اړونــد د خلکو د پوهاوي 

لوړول.

2- د دې قانــون لــه حکمونــو رسه ســم 

د حقوقــو او حقوقــي مســاعدتونو د ادارو د 

کارکوونکو د پوهاوي په موخه د سيمينارونو او 

ورکشــاپونو جوړول او د هغو د ښه پيل کېدو د 

زمينې برابرول.

3- د مدافــع وکيل د نه لرلو په صورت کې 

د ځورونــې او اذيت د زيامنــن لپاره د حقوقي 

مساعد ګامرل.

۴- پــه ټولو ادارو کــې د دغه قانــون وړيا 

خپرول، تکثري او وېشل.

او  شــهيدانو  چــارو،  ټولنيــزو  کار،  د 

معلولينو وزارت مکلفيتونه

پينځلسمه ماده:

د کار، ټولنيزو چارو، شــهيدانو او معلولينو 

وزارت د الندې مکلفيتونو لرونکی دی:

1- د دې وزارت او نــورو دولتــي او غــري 

دولتــي ادارو په چوکاټ کــې د کارګرانو او د 

کار د خاوندانــو لپاره په روزنتونونو، وړکتونونو، 

مرســتونونو او د کار په چاپېريال کې د ښــځو 

او ماشــومانو د ځورونې او اذيت د مخنيوي په 

هکله د زده کړه يیزو برنامو په الره اچول.

2- د زيامنونکو ښــځو او ماشومانو لپاره د 

حاميوي مرکزونو رامنځته کول.

3- د زيامننونکو ښځو لپاره د کار رامنځته 

کول او د ماشــومانو لــه کاري چاپېريال څخه 

دقيقه څارنه.

په واليتي او ولســواليو شوراګانو کې د 

کېټو رامنځته کول

شپاړسمه ماده:

)1( د ښــځو او ماشــومانو لــه ځورونې او 

اذيــت رسه د مبــارزې په منظور پــه واليتي او 

ولسواليو شوراګانو کې د واليتي او ولسواليو له 

شوری څخه د دريو غړيو په ترتيب په هر واليت 

کې د ښــځو او ماشــومانو له ځورونې او اذيت 

رسه د مبارزې کمېټه رامنځته کيږي.

)2( د ښــځو او ماشــومانو لــه ځورونې او 

اذيــت رسه د مبارزې کمېټــه الندې دندې او 

واکونه لري:

1- پــه اړونــد واليــت او ولســوالۍ کې د 

ښــځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت د اړوندو 

شکايتونو ترالسه کول.

2- د ترالسه شوو شکايتونو برريس.

3- د کمېټې د اکرثيت غړو له تاييد وروسته 

اړوندو مراجعو ته د هغو شکايتونو استول، چې 

د عديل تعقيب غوښتنه کوي.

۴- د حقوقــي مســاعد پــه ټاکلــو کې له 

شکايت کوونکي رسه همکاري.

۵- په خپل وخت هغو ته د رسېدنې د ډاډ 

پــه موخه په عــديل او قضايــي مراجعو کې د 

سپارل شويو شکايتونو تعقيبول.

۶- اړوندې شوری ته د ربعوار رپوټ وړاندې 

کول.

درېيم فصل

د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

پورې د اړوندو شــکايتونو وړانــدې کول او 

برريس

اړوندې ادارې ته د شکايت وړاندې کول

اووه لسمه ماده:

که چېرې ښځه او ماشــوم په اداره کې له 

ځورونې او اذيت رسه مخ يش، پخپله يا د هغې 

قانوين استازی کولی يش په اړونده اداره کې 

د ښځو او ماشومانو له ځورونې او اذيت رسه د 

مبارزې اړوندې کمېټې ته شکايت وکړي.

نورو مراجعو ته د شکايت وړاندې کول

اتلسمه ماده:

)1( د ځورونــې او اذيــت زيامنن پخپله يا 

يې خپلوان يا يې قانوين اســتازی کولی يش، 

پوليسو، محکمو، واليتي شوری يا د ولسوالۍ 

شوری يا نورو اړوندو مراجعو ته په ليکلې توګه 

شکايت وکړي.

)2( د دې مــادې پــه )1( فقــره کې درج 

شوې مراجع مکلفې دي، راغلی شکايت ثبت 

او د دې قانــون لــه حکمونو رسه ســم هغو ته 

رسېدنه وکړي.

د ځورونې او اذيت نه افشاء کول

نولسمه ماده:

د هغــې ځورونــې او اذيــت شــکايت تــه 

رســېدنه، چې د ښځې او ماشــوم حيثيت ته 

صدمه رسوي، نه افشاء کېږي.

پــه اداره کــې د شــکايتونو د بررســۍ 

مرجع

شلمه ماده:

په دولتي ادارو کې د ښــځو او ماشومانو د 

ځورونې او اذيت په هکله شــکايتونو برريس د 

دې قانــون په اوومه ماده کې درج د ښــځو او 

ماشــومانو له ځورونــې او اذيت رسه د مبارزې 

د کمېټې په واسطه ژر تر ژره صورت مومي.

پــه نــورو ځايونــو کــې د شــکايتونو د 

برريس مرجع

يوويشتمه ماده:

پــه نورو ځايونو کې د شــکايتونو برريس د 

هغې مرجع لخوا چې شکايت يې ترالسه کړی 

دی، ژر تر ژره صورت مومي.

رسغړونه او تاديب

دوه ويشتمه ماده:

که چېرې په اداره کې د ښــځې او ماشوم 

شکايت، د دنده ييزو کړنو اړوند وي، د دليلونو 

او شــواهدو د شــتون په صورت کې د ښــځو 

او ماشــومانو د ځورونې او اذيــت پر وړاندې د 

مبارزې کمېټه د رسغړوونکي د تاديب موضوع 

واکمنــې ادارې ته راجع او يــا اداره له اړوندو 

تقنيني ســندونو رسه ســم، د رسغړوونکي په 

تاديب تصميم نيي.

له شکايت څخه انرصاف )تېرېدل(

درويشتمه ماده:

)1( شاکي کولی يش د شکايت د بررسۍ 

او عديل تعقيب )کشف، تحقيق او محاکمې( 

په پړاوونو کې په ليکلې توګه له خپل شکايت 

څخــه تېر يش. په دې صورت کې شــکايت او 

دعوا ته رســېدنه او د جزاء پــيل کول متوقف 

کيږي.

)2( شــکايت ته د رســېدنې مراجع د دې 

مادې د )1( فقرې په درج شوي حالت کې په 

دې اړه چې انرصاف په بشــپړه توګه په رضاء او 

له زور پرته صورت موندلی دی د ډاډ له ترالسه 

کولو وروسته د موضوع په هکله اړوندې ادارې 

ته خرب ورکوي.

)3( که چېرې شاکي شکايت ته د رسېدنې 

او په هغو پورې د اړوندو دليلونو د وړاندې کولو 

په منظور د پينځــو کاري ورځو په ترڅ کې له 

موجه عذر څخه پرته، شــکايت ته د رســېدنې 

مرجع ته حارض نه يش، پاڼې حفظ کيږي.

)۴( کــه چېرې ثابته يش، چې شــاکي له 

خپل شــکايت څخه ناوړه يا د نامرشوع ګټې د 

ترالســه کولو قصد لري، شکايت ته د رسېدنې 

مرجع موضوع واکمنې ادارې ته راجع او ياده 

اداره له اړوندو تقنيني سندونو رسه سم د هغه 

په تاديب تصميم نيي.

د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذيت 

د مرتکبينو مجازات

څلېريشتمه ماده:

که چېرې يو شخص د وينا، حرکاتو، ليکنې 

يا نامرشوع غوښتنو له الرې د ښځې يا ماشوم 

شــخصيت او کرامت ته د صدمې موجب يا د 

وېرې او ناامنۍ يا د رواين فشارونو او يا د ښځو 

او ماشومانو د ټولنيزو مشارکت د کمښت المل 

يش، د ښځو او ماشــومانو د ځورونې او اذيت 

مرتکب پېژندل کيږي د دې قانون له حکمونو 

رسه سم مجازات کيږي.

په عامه ځايونو او محلونو کې د ښــځو 

يا ماشومانو د ځورونې او اذيت د مرتکبينو 

مجازات

پينځه ويشتمه ماده:

کــه چېرې يو شــخص د اثباتيه شــواهدو 

او قرائنو پر بنســټ په عامه ځايونو يا محلونو، 

پــه عمومي نقليــه وســيلو او يا بــل هر ځای

پاتې په 60 مخ کې
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قانون 
انتخابات

فصل اول
احکام عمومی

مبنی
ماده اول

این قانون به تأســی از احکام مواد سی و سوم و 
یکصدوپنجاه و ششــم قانون اساسی افغانستان، 

وضع گردیده است.
اهداف

ماده دوم
اهداف این قانون عبارت اند از:

1-تنظیــم امور مربــوط به انتخابات ریاســت 
جمهوری، شورای ملی، شوراهای والیتی، ولسوالی 

و قریه، شاروالی ها و مجالس شاروالی.
2-فراهم نمودن زمینــه برگزاری انتخابات آزاد، 

عمومی، سری، مستقیم،عادالنه و شفاف.
3-تنظیم شــرایط و اوصــاف رأی دهندگان و 

کاندیدان. 
4-تعیین حوزه های انتخاباتی.
۵-تنظیم برگزاری انتخابات.

6-تنظیــم امور مربــوط به تشــکیل، وظایف، 
صالحیت ها و طرز فعالیت کمیســیون مستقل 

انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی. 
7-تنظیم امور مربوط به رســیدگی اعتراضات و 
شکایات ناشی از تخطی ها و تخلفات انتخاباتی و 

جرایم مربوطه.
8-تنظیم امور مراجعه به آرای عمومی مردم. 

نام اختصاری
ماده سوم

)1(کمیسیون مستقل انتخابات در این قانون بعد 
از این، به نام کمیسیون یاد می شود.

یادآوری:
این قانون مصوبه شماره 11 مورخ 1395/6/1 کابینه ج.ا.ا. و توشیح ریاست 
جمهوری ج.ا.ا. که به تاریخ 4 میزان 1395 هـ.ش به شماره مسلسل 1226 در 

جریده رسمی وزارت عدلیه کشور نشر گردیده است.

)2(کمیسیون شکایات انتخاباتی در این قانون بعد 
از این بنام کمیسیون شکایات یاد می گردد.

اصطالحات
ماده چهارم:

اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را 
افاده می نماید:

1-انتخابات: روند عملیاتی است جهت گزینش 
کاندید یا کاندیدان در کرسی های انتخابی مندرج 
قانون اساسی افغانستان از طریق انتخابات آزاد، 

عمومی، سری و مستقیم.
2-تقویم انتخاباتی: برنامه زمانی مشخص است 
به منظور اجرای به موقع فعالیت های انتخاباتی 

مطابق قانون اساسی و این قانون.
3-حوزه انتخاباتی:ساحه ای است که جهت 
گزینش کاندیدان کرســی های انتخابی تعیین 

می گردد. 
4-رأی:اراده شخص است که به منظور گزینش 

کاندید مورد نظر، استعمال می گردد.
5-فهرست رأی دهندگان: جدولی است که 
شهرت اشخاص واجد شــرایط رأی دهی و کد 

مرکز رأی دهی در آن درج می گردد. 
6-مرکــز رأی دهی: ســاحه ای اســت که 
کمیسیون، جهت رأی دهی آن را تعیین نموده 

و دارای چندین محل می باشد. 
7-محل رأی دهی: مکانی اســت که در داخل 
مرکز رأی دهی به منظور اســتعمال حق رأی، 

مشخص می گردد. 
8-مرکز شمارش:محل رأی دهی است که بعد 
از ختم رأی دهی، بالفاصله آرای رأی دهندگان 

در آن جا شمارش می گردد.

9-کاندید: شخصی است که جهت احراز کرسی 
انتخابی نام وی، در فهرست نهایی کاندیدان درج 

باشد.
10-فهرست ابتدایی کاندیدان:جدولی است 
که در آن نام درخواســت دهندگان جهت احراز 

کرسی انتخابی درج و نشر می گردد.
است  کاندیدان:جدولی  نهایی  11-فهرست 
که در آن نام های کاندیدان واجد شــرایط بعد از 
بررســی اعتراضات از جانب کمیسیون شکایات 

توسط کمیسیون درج و نشر می گردد.
12-ناظر:شخصی است که به نمایندگی از حزب 
سیاسی، کاندید و نهادهای داخلی و خارجی به 
منظور نظارت بر روند انتخابات از کمیســیون، 

اعتبار نامه دریافت می نماید. 
13-مشاهد:شخص حقیقی یا حکمی داخلی 
یا خارجی یا رســانه های همگانی است که بعد 
از دریافت اعتبار نامه از طرف کمیســیون، حق 

مشاهده روند انتخابات را دارا می باشد.
14-اعتبارنامه:ســندی اســت که به منظور 
اجازه نظارت یا مشــاهده و یا تهیــه گزارش از 
روند انتخابــات مطابق احکام این قانون از طرف 

کمیسیون اعطاء می شود.
15-مبارزات انتخاباتی: فعالیت های تبلیغاتی 
اســت که توسط حزب یا ائتالف احزاب سیاسی 
و یا کاندیدان مستقل، به منظور جلب حمایت و 

کسب آرای رأی دهندگان صورت می گیرد.
آرای  موقــت  16-قرنطین:خــارج ســاختن 
الکترونیکــی یا صندوق های مشــکوک از روند 
شــمارش الی بررســی مجدد و اتخاذ تصمیم 

کمیسیون و یا کمیسیون شکایات است. 
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17-نتایج اولیه:ارقامی است که بعد از شمارش 
آراء در مرکز شمارش، اعالم می گردد. 

18-نتایج قسمی:ارقامی است که در جریان 
جمع بنــدی نتایج از طرف کمیســیون اعالم 

می گردد. 
19-نتایج ابتدایی:ارقامی است که بعد از تکمیل 
جمع بندی و قبل از رسیدگی به شکایات از طرف 

کمیسیون، اعالم و نشر می گردد.
20-نتایج نهایی:ارقامی است که بعد از بررسی 
کمیسیون شکایات از طرف کمیسیون اعالم، نشر 

و تطبیق می گردد.
21-کوچی:تبعه کشــور اســت که مکان ثابت 
سکونت نداشته، پیشه اصلی آن مالداری و نظر 
به شرایط اقلیمی از یک محل به محل دیگر نقل 

مکان می نماید.
22-مراجعه به آرای عمومی:همه پرسی است 
که به منظور کسب آرای عمومی مردم افغانستان 
در موضوعــات مهم ملی سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان 

و این قانون در کشور برگزار می گردد. 
حق شرکت درانتخابات 

ماده پنجم:
)1( تبعه واجد شرایط رأی دهی اعم از زن و مرد 
حق دارد، به حیث رأی دهنده یا کاندید ثبت نام 

نموده و در انتخابات شرکت نماید.
)2(هرگاه تبعه منــدرج فقره)1(این ماده از حق 
ثبت نام یا حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن 
محروم گردد، حق دارد به مرجع ذیصالح مربوطه 

شکایت نماید.
)3(هر رأی دهنده حــق دارد به یک مرکز رأی 
دهی جهت استعمال رأی خود دسترسی داشته 

باشد.
)4(رأی دهندگان واجد شرایط، در انتخابات دارای 
حق رأی مساوی بوده، به صورت مستقیم از آن 

استفاده می کنند.
هرنوع محدودیت مستقیم یا غیرمستقیم بر رأی 
دهندگان و کاندیدان بر اساس زبان، مذهب، قوم، 
جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتماعی یا 

وظیفوی یا معلولیت ممنوع می باشد.
)۵(کوچی هــا، مهاجرین، اهل هنود و ســکه- 
کارکنــان نمایندگی های سیاســی مقیم خارج 
کشــور، مریضان شفاخانه ها، منسوبین نظامی و 
محبوسین واجدشــرایط، حق دارند در صورت 
امکان در مراکز رأی دهی جداگانه ای که از طرف 
کمیســیون ایجاد می گردد، در انتخابات شرکت 

نمایند. 

ثبت نام و رأی دهی
ماده ششم:

)1(شخص واجد شرایط رأی دهی شخصا به مرکز 
رأی دهی مراجعه و به اســاس تذکره تابعیت یا 
سندی که توســط کمیسیون به منظور تثبیت 

هویت وی مشخص گردیده است، نام خود را در 
فهرست رأی دهندگان ثبت می نماید.

)2(هیچ شخص نمی تواند بیش از یک بار نام خود 
را در فهرست رأی دهندگان ثبت نماید.

)3( رأی دهنده مکلف است، در مرکز رأی دهی 
ای که قبال نام او در فهرســت رأی دهندگان آن 

مرکز درج گردیده است، رأی بدهد. 
)4(رأی دهنده مکلف است، جهت حصول ورق 
رأی دهی، تذکره تابعیت یا سندی را که توسط 
کمیســیون به منظور تثبیت هویت او مشخص 

گردیده است، ارایه نماید.
)۵(هر رأی دهنــده، دارای حق یک رأی بوده و 
می تواند آن را بال واسطه برای کاندید مورد نظر 

خود استعمال نماید.
)6(هرگاه رأی دهنده جهت پیدا کردن نام و نشان 
انتخاباتی کاندید مورد نظر، نیاز به رهنمایی داشته 
باشد، از شخص مورد اعتماد خود تقاضای کمک 

کرده می تواند. 
ایجاد مرکز رأی دهی

ماده هفتم:
)1(کمیسیون مکلف اســت، مراکز رأی دهی را 
با در نظرداشت تعداد رأی دهندگان و موقعیت 

جغرافیایی آنان به صورت متوازن ایجاد نماید.
)2(کمیسیون مواد مورد ضرورت انتخابات را قبل 
از روز برگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی آماده 
کرده و ســهولت های ممکنه را جهت اشتراک و 
اســتعمال حق رأی دهندگان و کاندیدان فراهم 

می نماید. 
ترتیب فهرست رأی دهندگان

ماده هشتم:
کمیسیون مکلف است، فهرست رأی دهندگان را 
به تفکیک مراکز رأی دهی ترتیب و به مرکزملی 

معلومات )دیتابیس( کمیسیون وصل نماید.
مکلفیت ادارات

ماده نهم:
ادارات دولتی و غیردولتی، احزاب، ائتالف احزاب 
سیاسی و جمعیت ها مکلف اند در روند انتخابات 
با کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیته رسانه ها 
همکاری نمــوده، تصامیمی را که مطابق احکام 
این قانــون از طرف آن ها اتخاذ می گردد، رعایت 

و تعمیل نمایند.
)2(اداره مرکزی احصائیه مکلف است، در مدت 
تعیین شده توسط کمیسیون، جدیدترین ارقام 
دقیق رســمی نفوس هر والیت، شــهر، ناحیه، 
ولســوالی و قریه را به شــمول کوچی ها مطابق 
احکام قانــون مربوطه در اختیار کمیســیون و 

کمیسیون شکایات قرار دهد. 
عدم مداخله

ماده دهم:
)1(هیچ شــخص نمی تواند به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم در امور انتخابات مداخله نماید.
)2(اســتفاده از هرنوع دارایی، تسهیالت و منابع 

دولتی به نفع یا ضرر کاندید مشــخص، ممنوع 
می باشد. استفاده مســاوی از منابع و تسهیالت 
دولتی و عامه، مطابق احــکام این قانون به نفع 

عموم کاندیدان از این حکم مستثنی است. 

فصل دوم
کمیسیون

ایجاد کمیسیون
ماده یازدهم:

)1(به منظــور اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات 
و مراجعه به آرای عمومی در کشــور کمیسیون 
مرکب از هفت عضو مطابق احکام این قانون ایجاد 

می گردد.
)2(کمیســیون دارای رئیس، معاون عملیاتی، 
معاون اداری و مالی و منشی )سخنگو( می باشد 
که از میان اعضاء توسط خود آن ها به اساس رأی 
آزاد، ســری و مســتقیم به ترتیب ذیل انتخاب 

می شوند:
1-رئیس کمیسیون برای مدت دو سال و شش 

ماه.
2-معاونان و منشــی )سخنگو(کمیسیون برای 

مدت یک سال.
)3(رئیس، معاونان و منشی کمیسیون می توانند 

برای دوره های بعدی نیز خود را کاندید نمایند.
)4(حــدود وظایف و صالحیت هــای معاونان و 
منشی)ســخنگو( در الیحه وظایف داخلی که از 
جانب کمیســیون تصویب می گردد،  ت تعیین 

می شود. 
شرایط عضویت کمیسیون 

ماده دوازدهم:
)1(شخصی به حیث عضو کمیسیون کاندید شده 

می تواند که واجد شرایط ذیل باشد: 
1-تابعیت افغانستان را داشته باشد.

2-دارای تحصیالت عالی حداقل لیســانس در 
رشــته های حقوق، شــرعیات، علوم سیاســی، 
مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و سایر رشته های 

مرتبط به آن ها باشد. 
3-دارای شهرت نیک باشد.

4-لیسانس حداقل ده سال، ماستر حداقل هفت 
ســال و دکتور حداقل پنج سال تجربه کاری در 

ادارات دولتی یا غیردولتی داشته باشد. 
۵-حداقل سن سی و پنج سالگی را تکمیل نموده 

باشد. 
6-از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضدبشری و 
جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده 

باشد.
7-حین تصدی وظیفه عضویت احزاب سیاسی 

را نداشته باشد.
)2(کاندیدان واجد شــرایط مندرج فقره)1(این 
ماده خلص سوانح، اسناد تحصیلی و تذکره تابعیت 
خود را در خالل مدتی که از طرف کمیته گزینش 
اعالم می شود، به آن کمیته تسلیم می نمایند. این 
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مدت از هفت روزکاری بیشتر بوده نمی تواند. 
ایجاد کمیته گزینش

ماده سیزدهم:
)1( به منظور بررســی اسناد و تشخیص اهلیت 
و شایســتگی کاندیدان عضویت در کمیسیون، 

کمیته گزینش به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
1-نماینده )قاضی( با صالحیت ســتره محکمه 
به تصویب شورای عالی ستره محکمه به حیث 

رئیس.
2-یک عضو کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان به انتخاب آن کمیسیون به حیث عضو.

3-یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی به انتخاب آن کمیسیون به حیث 

عضو.
4-نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی مرتبط 

به انتخابات به حیث عضو.
۵-نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی حمایت 

از حقوق زنان به حیث عضو.
نهادهای جامعه مدنی مندرج اجزای   )2(
)4 و ۵( فقــره )1( این ماده مکلف اند، در خالل 
هفت روزکاری از تاریخ ابالغ، نمایندگان خویش را 
غرض عضویت کمیته گزینش معرفی نمایند. در 
غیراین صورت اعضای مندرج اجزای )1، 2 و 3( 
فقره )1( این ماده سه سه تن را از نهادهای مندرج 
اجزای )4 و ۵( فقره )1( این ماده به رئیس جمهور 
معرفی و رئیس جمهور از میان آنان دو تن را به 
نمایندگی از هردو نهاد، به عنوان اعضای کمیته 

گزینش تعیین می نماید. 
بررسی اسناد کاندیدان عضویت کمیسیون

ماده چهاردهم:
)1(کمیته گزینش اســناد مندرج فقره )2( ماده 
دوازدهم این قانون را ارزیابی نموده و در صورت 
مشــبوهیت، غرض حصول اطمینان به مراجع 
ذیربط راجع می سازد. مراجع مربوطه مکلف اند در 

خالل سه روز کاری معلومات کامل ارایه نمایند.
در صورت تثبیت مشبوهیت، ارایه کننده سند، به 

مراجع عدلی و قضایی معرفی می گردد. 
)2(کمیته گزینش از میان کاندیدان، بیســت و 
یک تن دارای بلندترین و مناسب ترین معیارهای 
قانونی را با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی، به 

ریاست جمهوری معرفی می نماید. 
)3(رئیس جمهور از میان کاندیدان مندرج فقره 
)2(این ماده، اعضای کمیسیون را با رعایت ترکیب 
قومی و جنسیتی حداقل دو زن برای دوره اول به 

ترتیب ذیل تعیین می نماید:
1-چهار عضو برای مدت پنج سال.

2-سه عضو برای مدت سه سال.
)4(اعضای کمیســیون در دوره های بعدی برای 

مدت پنج سال تعیین می شوند. 
)۵(جلســات کمیته گزینش مطابق طرزالعمل 
جداگانه ای که توسط اعضای آن تصویب می شود، 

طور علنی دایر می گردد. 

حلف
ماده پانزدهم:

اعضای کمیسیون قبل از احراز موقف، حلف آتی 
را به حضور رئیس جمهور، توســط رئیس ستره 

محکمه به جا می آورند: 
بنام خداوند بزرگ )ج( ســوگند یاد می کنم که 
تمام وظایف محوله را بــا کمال صداقت، ایمان 
داری،استقالل و بی طرفی کامل مطابق به احکام 
قانون اساسی افغانستان، این قانون و سایر قوانین 

کشور انجام دهم. 
حاالت عزل عضو کمیسیون

ماده شانزدهم:
)1(عضو کمیسیون در حاالت ذیل از وظیفه عزل 

می گردد: 
1-تزویر در اسناد تحصیلی.

2-حرمــان از حقوق مدنی بــه حکم محکمه 
ذیصالح.

3-محکومیت به جرایم جنحه یا جنایت.
4-عضویت در حزب سیاسی حین تصدی وظیفه.
۵-نقض احکام قانون اساسی افغانستان، این قانون 

و سایر قوانین نافذه.
6-مبتال شدن به مریضی صعب العالج یا دوامدار 

که مانع اجرای وظیفه گردد. 
7-غیابت مسلسل اضافه از بیست روز بدون دالیل 

موجه قانونی.
8-عدم رعایت حکم ماده هفدهم این قانون.

)2(عضو کمیسیون می تواند استعفای خویش را 
کتبا به رئیس جمهور ارایه نماید.

)3(در صــورت اســتعفا، عزل یا وفــات یک یا 
چند عضو کمیســیون، رئیس جمهور، عضو یا 
اعضای جدیــد را در خالل مدت هفــت روز از 
میان کاندیدان باقی مانده مندرج فقره )2( ماده 
چهاردهم این قانون بــا رعایت ترکیب قومی و 

جنسیتی تعیین می نماید. 
)4(هرگاه رئیس، معاون یا منشــی کمیسیون 
به سبب اســتعفا، عزل یا وفات عضویت خویش 
را از دســت دهد، انتخابــات مجدد بین اعضای 
کمیسیون مطابق حکم فقره)2( ماده یازدهم این 

قانون صورت می گیرد. 
)۵(به استثنای حاالت مندرج اجزای )1، 2 و 3( 
فقره )1( این ماده، تشخیص سایر حاالت توسط 

کمیسیون صورت می گیرد. 
اجتناب از اعمال هرنوع تبعیض و تعصب

ماده هفدهم:
اعضای کمیسیون مکلف اند، حین اتخاذ تصامیم، 
منافــع علیای کشــور و احکام قانون اساســی 
افغانســتان را رعایت نمــوده و از اعمال هرنوع 
تبعیض و تعصب نژادی، قومی، منطقوی، حزبی، 

لسانی، مذهبی و جنسیتی اجتناب ورزند.

تصدی  حین  کمیسیون  اعضای  مکلفیت 
وظیفه

ماده هجدهم:
)1(اعضای کمیسیون مکلف اند، وظایف خویش را 
بی طرفانه و مسئوالنه، مطابق احکام این قانون و 

سایر اسناد تقنینی انجام دهند. 
)2(اعضای کمیسیون حین تصدی وظیفه، حق 
اشتراک در فعالیت های سیاسی، نظامی و اشتغال 

به وظایف دیگر دولتی و غیردولتی را ندارند.
وظایف و صالحیت های کمیسیون

ماده نزدهم:
)1(کمیسیون دارای وظایف و صالحیت های ذیل 

می باشد:
1-اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به 

آرای عمومی مندرج این قانون.
2-تصویب طرزالعمل هــای اجرائیوی به منظور 

تطبیق انتخابات. 
3-تصویب پالن های اداری، بودجوی، مدیریتی و 

عملیاتی انتخابات.
4-نظارت از اجراآت و فعالیت های داراالنشــای 

کمیسیون و دفاتر والیتی کمیسیون.
۵-نظــارت از مراحل ثبت نــام، تهیه و تجدید 

فهرست ثبت نام رأی دهندگان.
6-تصدیق فهرســت کاندیدان ثبت نام شده در 
انتخابات مربوط و فهرســت نهایی ثبت نام رأی 

دهندگان. 
7-تصویب تقویم انتخاباتی. 

8-برنامه ریزی کمپاین معلومات مدنی و آگاهی 
عامه در سطح کشور.

9-تصویب طرزالعمل های استفاده از رسانه های 
همگانی و حصول اطمینان از دسترسی عادالنه 
احزاب سیاســی، کاندیــدان و نهادهای جامعه 
مدنی به رسانه های همگانی دولتی حین مبارزات 

انتخاباتی.
10-برقراری روابــط و حفظ همکاری با احزاب 
سیاسی، کاندیدان مستقل، نهادهای جامعه مدنی 

مرتبط به انتخابات و رسانه ها. 
11-تعییــن و تصدیق مراکز ثبت نام رأی دهی، 

محالت رأی دهی و شمارش آراء.
12-صــدور اعتبار نامه برای کاندیدان ریاســت 
جمهوری، معاونین ریاســت جمهوری، شورای 
ملی، شورای والیتی، شــورای ولسوالی، شورای 

قریه، شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی ها. 
13-صدور اعتبار نامه برای ناظرین و مشاهدین 
ملی و بین المللی، نمایندگان احزاب سیاســی، 
کاندیــدان، نهادهای جامعه مدنــی مرتبط به 

انتخابات و رسانه های همگانی. 
14-اعالن نتایج اولیه، قســمی، ابتدایی و نهایی 

انتخابات به شکل رسمی.
1۵-نظارت از استخدام کارکنان داراالنشاء و دفاتر 

والیتی کمیسیون.
16-انجام سایر وظایف و صالحیت های مندرج 



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم

شماره دوازدهم
حوت 1396

این قانون.
)2(کمیسیون نمی تواند، در جریان روند انتخاباتی 

لوایح و طرزالعمل های مربوط را تعدیل نماید.
جلسات کمیسیون

ماده بیستم:
)1(جلسات عادی کمیســیون بطور منظم دایر 
می گردد، جلســات فوق العاده به تصمیم رئیس 
کمیســیون یا پیش نهاد ســه عضو دایر شده 

می تواند. 
)2(نصاب تدویر جلســات کمیسیون با حضور 
پنج عضو تکمیل و تصامیم به اکثریت کل اعضا 
اتخاذ می گردد. در صورت تساوی آراء، نظر طرفی 
که رئیس کمیسیون به آن رأی می دهد، معتبر 

شناخته می شود.
)3(جلسات کمیســیون در موارد تعیین تقویم 
انتخاباتی، بررســی اسناد و صالحیت کاندیدان، 
تعیین و تصدیق تعداد مراکز ثبت نام و رأی دهی 
و تعداد محالت آن، تهیه فهرست رأی دهندگان، 
تعییــن حوزه های انتخاباتی، چاپ و نشــر مواد 
حساس انتخاباتی، شــمارش آراء و اعالن نتایج 
علنی می باشد. نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه 
مدنی، رسانه های همگانی، ناظرین و مشاهدین 
ملی و بین المللی در صورت داشــتن اعتبار نامه 
می توانند در جلسات کمیسیون اشتراک نمایند. 

وظایف و صالحیت های رئیس کمیسیون
ماده بیست و یکم:

و  وظایــف  دارای  کمیســیون  )1(رئیــس 
صالحیت های ذیل می باشد:

1-ریاست از جلسات کمیسیون.
2-رهبری و مدیریت فعالیت های کمیسیون.

3-نظارت از تطبیق بودجه کمیسیون.
4-نظارت و بررســی از اجــراآت و فعالیت های 

داراالنشاء.
۵-نمایندگــی از کمیســیون در ادارات ذیربط 

داخلی و خارجی.
)2(در غیــاب رئیــس کمیســیون، وظایف و 
صالحیت های وی را به ترتیب معاون عملیاتی و 

معاون اداری و مالی اجراء می نمایند.
داراالنشای کمیسیون

ماده بیست و دوم: 
)1(کمیســیون به منظور پیش برد امور اداری و 
اجرائیوی دارای داراالنشــاء می باشد که در رأس 

آن رئیس قرار دارد.
)2(رئیس داراالنشاء عالوه بر شرایط مندرج ماده 
دوازدهم این قانــون دارای تجربه کاری حداقل 
پنج ســال در امور منابع بشری، مدیریت مالی و 

تکنالوژی معلوماتی باشد.
)3(کمیســیون به توافق اکثریــت آراء از میان 
اشــخاص واجد شرایط، ســه تن را غرض احراز 
پست ریاست داراالنشاء به رئیس جمهور معرفی 
و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث 

رئیس تعیین می نماید.

)4(داراالنشاء وظایف خود را مطابق احکام قانون 
و طرزالعمل های که از طرف کمیسیون تصویب 
می گردد، اجراء نموده و نزد کمیســیون مسئول 

می باشد.
استخدام کارکنان دایمی و موقت

ماده بیست و سوم:
)1( کارکنان دایمی داراالنشــاء و دفاتر والیتی 
کمیسیون مطابق احکام قانون استخدام می گردد. 
)2(کارکنان موقت انتخابات در مراکز و محالت 
انتخاباتــی از میان معلمین مکاتب، اســتادان 
موسســات تحصیالت عالی دولتــی و کارکنان 
ادارات دولتــی، مطابــق طرزالعملی که از طرف 

کمیسیون وضع می گردد، توظیف می شوند.
درصــورت عدم موجودیت اشــخاص مذکور در 
مراکز و محالت انتخاباتی، کارکنان موقت از میان 

سایر اشخاص واجد شرایط توظیف می شوند. 
)3(کمیسیون کارکنان دایمی و موقت انتخابات را 
در صورت نقض احکام این قانون یا سایر قوانین 
مرتبط، از وظیفه سبکدوش نموده، غرض تعقیب 

عدلی به مرجع ذی صالح معرفی می نماید.
موانع استخدام

ماده بیست و چهارم:
)1(مسئولین احزاب سیاسی و کاندیدان انتخاباتی 
به حیــث کارکنان دایمی یا موقــت انتخابات، 

استخدام شده نمی توانند. 
)2(کارکنان دایمی یا موقت انتخابات حین تصدی 

وظیفه نمی توانند، خود را کاندید نمایند.
)3(پدر، مادر، پــدرکالن، مادرکالن، اوالد، برادر، 
خواهر، زوج و زوجه کاندیدان، نمی توانند به حیث 
کارکن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوط ایفای 

وظیفه نمایند.
)4(رئیس دفتر والیتی کمیسیون از والیت مربوط 

تعیین شده نمی تواند. 
عدم تعقیب عدلی

ماده بیست و پنجم:
عضو کمیســیون بدون حکم محکمه ذی صالح 
گرفتار، توقیف و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته 
نمی تواند. حاالت جرم مشهود از این امر مستثنی 

است. 
بودجه کمیسیون

ماده بیست و ششم:
کمیســیون بودجه خود را در مشوره با حکومت 
ترتیب و در مصرف آن مستقل بوده و گزارش آن 

را مطابق به احکام قانون ارایه می نماید.
کمیته رسانه ها 

ماده بیست و هفتم:
)1(بــه منظور نظــارت از گزارش دهی و نشــر 
منصفانه و بی طرفانه مبارزات انتخاباتی و رسیدگی 
به تخلفات رســانه ای مغایر با اهداف، پالیسی ها 
و طرزالعمل های مربوط، کمیته رسانه ها متشکل 
از ســه عضو که حداقل یک تن از آنان زن باشد، 
یک ماه قبل از آغاز ثبت نام کاندیدان، توســط 

کمیسیون ایجاد می گردد. 
)2(شخص به عضویت کمیته رسانه ها پذیرفته 

می شود که دارای شرایط ذیل باشد:
1-داشتن تابعیت افغانستان.

2-داشتن تحصیالت عالی حداقل لیسان و تجربه 
کاری رسانه ای حداقل پنج سال.

3-داشتن شهرت نیک. 
)3(کاندید واجد شــرایط می تواند درخواســت 
عضویت خویش را بــه داراالنشــاء ارایه نماید. 
کمیســیون از میان آنان با رعایت حکم مندرج 
فقره هــای )1 و 2( ایــن ماده اعضــاء را تعیین 

می نماید. 
)4(رأی دهنده، کاندیــد، ناظر، حزب یا ائتالف 
سیاسی، جمعیت ها و سایر اشخاص می توانند از 
تخلف رسانه ای به کمیته رسانه ها یا کمیسیون، 

طور کتبی شکایت نمایند.
)۵(کمیته رســانه ها می تواند در صورت تثبیت 
تخلف رسانه ای حســب احوال یکی از تصامیم 

ذیل را اتخاذ نماید:
1-صدور اخطاریه و دستور به اصالح تخلف.

2-وضع و تعیین جریمه حسب احوال ازمبلغ پنج 
هزار الی یک صدهزار افغانی.

3-معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع 
ذی صالح بعد از تایید کمیسیون شکایات.

)6(در حاالت مندرج فقره )۵( این ماده تصمیم 
کمیسیون رسانه ها نهایی می باشد.

)7(وظایف و صالحیت های کمیته رسانه ها توسط 
الیحه که از طرف کمیســیون تصویب می شود، 

تنظیم می گردد.
)8(کمیته رسانه ها به منظور تنظیم امور مربوط 
طرزالعمل هایی را وضع می نماید که بعد از تایید 

کمیسیون مرعی االجرا می باشد.
)9(کمیته رســانه ها بعد از انجــام کلیه وظایف 
محوله حداکثر در خالل مــدت)4۵( روز بعد از 
اعالم نتایج نهایی منحل و تمام امور مربوط به آن 

به کمیسیون محول می گردد.

فصل سوم 
کمیسیون شکایات 

ایجاد کمیسیون مرکزی شکایات
ماده بیست و هشتم:

)1(به منظور رســیدگی به اعتراضات و شکایات 
ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم مربوط 
به انتخابات، کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی 

متشکل از پنج عضو ایجاد می گردد. 
)2(اشخاص واجدشرایط مندرج ماده دوازدهم این 
قانون که دارای تحصیالت عالی در علوم حقوقی 
یا فقهی باشــند، می توانند خــود را به عضویت 
کمیسیون شکایات کاندید و خلص سوانح خویش 
را به کمیته گزینش مندرج فقره )1(ماده سیزدهم 

این قانون تسلیم نمایند.
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کمیســیون  عضویت  کاندیدان  گزینش 
مرکزی شکایات 

ماده بیست و نهم:
)1(کمیتــه گزینش از میان اشــخاص مندرج 
فقره)2(ماده بیست و هشتم این قانون، پانزده تن 
را با رعایت عالی ترین معیارهای قانونی و ترکیب 
قومی و جنســیتی، به رئیــس جمهور معرفی 

می نماید.
)2(رئیس جمهــور از میان کاندیدان، پنج تن را 
با نظرداشت ترکیب قومی و جنسیتی، به حیث 
اعضای کمیسیون مرکزی شکایات به ترتیب ذیل 

تعیین می نماید:
1-سه عضو برای مدت پنج سال. 

2-دو عضو برای مدت سه سال.
3-اعضای کمیسیون شــکایات برای دوره های 
بعدی طبق احکام منــدرج این ماده برای مدت 

پنج سال تعیین می گردند.
)4(رئیس، معاون و منشــی کمیسیون مرکزی 
شکایات از میان اعضاء توسط خود آن ها به اساس 
رأی آزاد، سری و مستقیم طبق طرزالعمل مربوط 

انتخاب می شوند.
)۵(احکام مندرج مواد پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، 
هجدهم، بیســت و چهارم و بیست و پنجم این 
قانون در مورد رئیس و اعضای کمیسیون شکایات 

نیز قابل رعایت می باشد. 
)6(به منظور تأمین شفافیت بیشتر در رسیدگی 
به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی و تخلف 
انتخاباتی، حکومت می تواند، در تفاهم با سازمان 
ملل متحد دو تن از متخصصین بین المللی امور 
انتخابات را به عضویت کمیسیون مرکزی شکایات 

بدون حق رأی تعیین نماید.
صالحیت های کمیسیون شکایات

ماده سی ام:
)1(کمیسیون مرکزی و کمیسیون های والیتی 

شکایات دارای صالحیت های ذیل می باشند:
1-رسیدگی به موارد اعتراض بر فهرست کاندیدان 
و رأی دهندگان و شرایط و اوصاف کاندیدانی که 

در جریان انتخابات مطرح می شوند. 
2-رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی، 
مشروط بر این که، شکایت مطابق احکام این قانون 

در زمان معینه آن ثبت گردیده باشد.
3-صــدور توصیه، اخطار و د ســتور بــه اقدام 
اصالحی به شــخص یا ادارهء که مرتکب تخلف 

گردیده است. 
4-وضع جریمه های نقدی حسب احوال مطابق 

احکام این قانون. 
۵-صدور دســتور در مورد شــمارش مجدد آراء 
در مراکز رأی دهی مشخص، قبل از اعالم نتایج 

انتخابات. 
6-بی اعتبار شناختن اوراق رأی دهی فاقد شرایط 

الزم. 
)2(کمیســیون مرکزی یا والیتی شــکایات در 

صورتــی کاندید را از فهرســت نهایی کاندیدان 
حذف کرده می تواند که به رویت اســناد معتبر 
ثابــت گردد که مطابق احکام ایــن قانون واجد 

شرایط کاندید شدن نبوده است. 
کمیسیون های والیتی شکایات 

ماده سی و یکم:
)1(به منظور رســیدگی به اعتراضات و شکایات 
ناشی از تطی، تخلف و جرایم مربوط به انتخابات، 
کمیسیون های والیتی شکایات، یک ماه قبل از 

ثبت نام کاندیدان ایجاد می گردد. 
)2(کمیسیون مندرج فقره)1( این ماده متشکل از 
سه عضو بوده که دو عضو آن با نظرداشت ترکیب 
جنسیتی )یک زن و یک مرد( از طرف کمیسیون 
مرکزی شکایات و یک عضو آن از طرف کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان با نظرداشت شرایط 
ذیل به پیش نهاد کمیسیون مرکزی شکایات و 

منظوری رئیس جمهور، مقرر می گردند: 
1-داشتن تابعیت افغانستان.

2-داشتن تحصیلالت عالی حداقل لیسان در علوم 
حقوقی یا فقهی.

3-داشتن اهلیت، شــهرت نیک و تجربه کاری 
حداقل پنج سال در ادارات دولتی و غیردولتی. 

4-تکمیل سن سی سالگی. 
۵-عدم محکومیت به جرایم ضد بشری و جنایت. 
6-عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی 

وظیفه.
)3(کمیســیون های والیتی شکایات مکلف اند، 
اعتراضات و شــکایات ناشــی از تخطی، تخلف 
و شناســایی جرایم انتخاباتی حوزه مربوط را در 
خالل مدت دو هفته مورد رســیدگی قرار داده و 
از اجراآت خویش به کمیسیون مرکزی شکایات 

گزارش ارایه نمایند. 
)4(کمیسیون مرکزی شکایات مکلف است، در 
رابطه به رســیدگی اعتراضات و شکایات ناشی 
از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی از 
طریق رسانه های همگانی به مردم گزارش ارایه 

نماید.
)۵(کمیسیون های والیتی شکایات بعد از اعالن 
نتایج نهایی انتخابات الی مدت یک ماه کار خویش 
را پایان داده و بعد از انحالل صالحیت های آن ها 

به کمیسیون مرکزی شکایات منتقل می گردد. 
داراالنشای کمیسیون مرکزی شکایات:

ماده سی و دوم:
)1(کمیسیون مرکزی شکایات دارای داراالنشاء 

می باشد که در رأس آن رئیس قرار دارد. 
)2(رئیس داراالنشاء عالوه بر شرایط مندرج ماده 
دوازدهم این قانــون دارای تجربه کاری حداقل 
پنج ســال در امور منابع بشری، مدیریت مالی و 

تکنالوژی معلوماتی باشد. 
)3(کمیسیون مرکزی شکایات به توافق اکثریت 
آراء از میان اشخاص واجد شرایط، سه تن را غرض 
احراز پســت ریاست داراالنشاء به رئیس جمهور 

معرفی و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به 
حیث رئیس تعیین می نماید. 

)4( داراالنشاء وظایف خود را مطابق طرزالعملی 
که از طرف کمیسیون مرکزی شکایات تصویب 
می گردد، اجرا نموده و نزد کمیســیون مرکزی 

شکایات مسئول می باشد.
استخدام کارکنان دایمی و موقت

ماده سی و سوم:
)1(کارکنان دایمی کمیسیون مرکزی شکایات 
مطابــق احکام قانون کارکنــان خدمات ملکی، 

استخدام می گردد. 
)2(کارکنان موقت کمیســیون شکایات از میان 
معلمین مکاتب، اســتادان موسسات تحصیالت 
عالــی دولتی و کارکنــان ادارات دولتی، مطابق 
طرزالعملی که از طرف کمیســیون شــکایات 
وضع می گردد، توظیف می شوند. در صورت عدم 
موجودیت اشخاص مذکور، کارکنان موقت از میان 

سایر اشخاص واجد شرایط توظیف می شوند. 
)3(کمیسیون شکایات کارکنان دایمی و موقت 
مربوط را در صورت نقض احکام این قانون یا سایر 
قوانین مرتبط، از وظیفه سبکدوش نموده یا غرض 
تعقیب عدلی به مرجع ذیصالح معرفی می نماید.

بودجه کمیسیون مرکزی شکایات
ماده سی و چهارم: 

کمیسیون شــکایات بودجه خود را در مشوره با 
حکومت ترتیب و در مصرف آن مســتقل بوده، 
گزارش آن را مطابق به احکام قانون ارایه می نماید. 

فصل چهارم
حوزه های انتخاباتی

تعیین حوزه های انتخاباتی
 ماده سی و پنجم:

حوزه های انتخاباتی به منظور برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورای والیتی، 
شورای ولسوالی، شورای قریه، شاروال ها و اعضای 

مجالس شاروالی ها، قرار ذیل تعیین می گردد:
1-برای انتخابات ریاست جمهوری، تمام کشور 

یک حوزه انتخاباتی است. 
2-به منظور تعیین حوزه های انتخاباتی و تقسیم 
آن ها به حوزه های کوچکتر، کمیسیون، حوزه های 
انتخاباتی ولســی جرگه و شــوراهای والیتی را 
طوری تعیین می نماید که احکام فقره های)4 و 

6( ماده)83( قانون اساسی رعایت گردد. 
3-برای انتخابات شورای ولسوالی، تمام ولسوالی 

یک حوزه انتخاباتی است. 
4-برای انتخابات شــورای قریه، تمام قریه یک 

حوزه انتخاباتی است.
۵-برای انتخابات شــاروال، تمام شهر یک حوزه 

انتخاباتی است.
6-برای انتخابات مجالس شــاروالی ها، هر ناحیه 
یک حوزه انتخاباتی است. شهرهایی که به نواحی 
تقســیم نگردیده باشد، تمام شــهر یک حوزه 
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انتخاباتی است. 
تعیین حدود حوزه های انتخاباتی 

ماده سی و ششم:
حدود حوزه های انتخاباتی حداقل )180( روز قبل 
از روز برگزاری انتخابات توســط اداره ارگان های 
محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر 
ادارات ذیربــط در تفاهم با کمیســیون تعیین 

می گردد. 

فصل پنجم
شرایط رأی دهندگان و کاندیدان

ماده سی و هفتم:
شخصی به حیث رأی دهنده ثبت نام می گردد که 

واجد شرایط ذیل باشد:
1-تابعیت افغانستان را داشته باشد.

2-سن هجده سالگی را در روز انتخابات تکمیل 
نموده باشد.

3-به حکــم قانون یا محکمــه از حقوق مدنی 
محروم نگردیده باشد. 

4-اسم وی در فهرست رأی دهندگان ثبت شده 
باشد.

شرایط کاندید ریاست جمهوری
ماده سی و هشتم:

)1(شخصی به ریاســت جمهوری کاندید شده 
می تواند که واجد شرایط ذیل باشد:

1-تبعه افغانستان، مســلمان و متولد از والدین 
افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.

2-در روز کاندید شدن ســن وی از چهل سال 
کمتر نباشد.

3-از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضدبشری و 
جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده 

باشد.
4-دو دوره به حیث رئیس جمهور یا معاون رئیس 

جمهور انتخاب نگردیده باشد.
)2(کاندیدان معاونیت ریاست جمهوری نیز تابع 

شرایط مندرج فقره )1( این ماده می باشند. 
شرایط و اوصاف کاندید شورای ملی 

ماده سی و نهم:
شخصی به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین 
شــده می تواند که عالوه بر تکمیل شرایط رأی 

دهنده، واجد اوصاف ذیل نیز باشد: 
1-تبعه افغانســتان بوده یا حداقل ده سال قبل 
از تاریخ کاندید یا تعیین شــدن، تابعیت دولت 

افغانستان را کسب کرده باشد.
2-از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضدبشری و 
جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده 

باشد. 
3-اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی 
را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن 
سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن 

تکمیل نموده باشند. 

شــرایط کاندید عضویت شورای والیتی و 
شورای ولسوالی 

ماده چهلم:
شخصی به عضویت شــورای والیتی یا شورای 
ولسوالی کاندید شده می تواند که عالوه بر شرایط 

رأی دهنده، دارای شرایط ذیل نیز باشد:
1-حداقل سن بیست و پنج ســالگی را در روز 

کاندید شدن تکمیل نموده باشد. 
2-حداقل دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد.

شرایط کاندید عضویت شورای قریه 
ماده چهل و یکم:

شخصی به عضویت شــورای قریه کاندید شده 
می تواند که عالوه بر شــرایط رأی دهنده، دارای 

شرایط ذیل نیز باشد:
1-حداقل سن بیست و پنج ســالگی را در روز 

کاندید شدن تکمیل نموده باشد. 
2-حداقل خواندن و نوشتن را بداند. 

شرایط کاندید شاروال
ماده چهل و دوم:

شخصی به حیث شاروال کاندید شده می تواند که 
عالوه بر شــرایط رأی دهنده، دارای شرایط ذیل 

نیز باشد:
1-کاندید شــاروالی مرکز والیت حداقل دارای 
تحصیالت لیســانس با پنج سال سابقه کاری و 
کاندید سایر شاروالی ها دارای سند فراغت صنف 

دوازدهم با سه سال تجربه کاری باشد. 
2-حداقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در 
شهری که خود را کاندید می نماید، سکونت داشته 

باشد. 
شرایط کاندید عضویت مجالس شاروالی

ماده چهل و سوم:
شخصی به عضویت مجلس شاروالی کاندید شده 
می تواند که عالوه بر شــرایط رأی دهنده، دارای 

شرایط ذیل نیز باشد: 
1-حداقل سن بیست و پنج ســالگی را در روز 

کاندید شدن تکمیل نموده باشد.
2-حداقل دارای ســند فراغت از صنف دوازدهم 

باشد.
3-از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضدبشری و 
جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده 

باشد. 
4-حداقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در 
شهری که خود را کاندید می نماید، سکونت داشته 

باشد. 
محدودیت برای کاندید شدن

ماده چهل و چهارم:
)1(اشخاص آتی، قبل از استعفا از وظایف شان، 
به کرسی های انتخابی مندرج این قانون کاندید 

شده نمی توانند:
1-رئیس و اعضای ستره محکمه و سایر قضات.

2-لوی حارنوال، حارنواالن و اعضای مسلکی اداره 
څارنوالی.

3-وزرا، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری، 
معینان، روســای ادارات و معاونان آن ها، روسا و 
اعضای کمیسیون های مستقل، والی ها و معاونین 
آن ها، ولسواالن، سفرا و کارکنان نمایندگی های 

سیاسی کشور مقیم خارج.
4-منسوبین نظامی وزارت های دفاع ملی و امور 
داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها 

و ادارات دارای تشکیالت نظامی. 
۵-کارکنان خدمات ملکی. 

6-کارکنان موقت و دایمی کمیسیون.
7-اســتادان موسسات تحصیالت عالی دولتی و 

اعضای کادر علمی آکادمی علوم افغانستان.
)2(اشــخاصی که فرماندهی گروه های مســلح 
غیرقانونی را در دســت داشته یا عضو آن باشند، 
نمی توانند در انتخابات به حیث کاندید اشتراک 
نماینــد. فرماندهی یــا عضویت اشــخاص در 
گروه های مســلح غیرقانونی توسط کمیسیون 
جداگانه ای متشــکل از نمایندگان وزارت های 
دفاع ملی و امور داخله، ریاســت عمومی امنیت 
ملی و اداره ارگان های محلی تحت ریاست رئیس 
کمیســیون شکایات، مورد بررســی قرار گرفته 
و تصمیــم الزم در زمینه اتخاذمی گردد. هر نوع 
شکایت در این مورد در کمیسیون شکایات مورد 
بررسی قرار می گیرد و تصامیم کمیسیون شکایات 

نهایی می باشد. 
)3(هرگاه اشــخاص مندرج فقره)1( این ماده در 
انتخابات موفق نشوند، مطابق احکام قانون مجددا 
مقرر شده می توانند. در این صورت عواقب استعفا 
بــاالی ذوات مندرج اجزای )۵ و 7( فقره)1( این 

ماده تطبیق نمی شود.
)4(هرگاه یکی از اعضای کرســی های انتخابی 
بخواهد به کرســی دیگر انتخابی خود را کاندید 
نماید، مکلف است از کرسی موجود استعفا دهد. 
اعضای شــورای والیتی و شورای ولسوالی که به 
عضویت مشرانوجرگه و یا اعضای مشرانو جرگه 
که خود را به شورای والیتی و یا شورای ولسوالی 
کاندید می نمایند، از این حکم مستثنی می باشند.

)۵(هرگاه یکی از اعضای انتصابی مشرانو جرگه 
بخواهد خود را به کرسی انتخابی کاندید نماید، 

مکلف است از کرسی موجود استعفا دهد. 
)6(هیچ شخص نمی تواند در عین زمان در بیش 
از یک حوزه انتخاباتی یا برای بیش از یک کرسی 

انتخابی خود را کاندید نماید. 

فصل ششم
انتخابات ریاست جمهوری

انتخاب رئیس جمهور
ماده چهل و پنجم:

)1(رئیس جمهور با کسب بیش از پنجاه فی صد 
آرای رأی دهنــدگان از طریــق رأی گیری آزاد، 

عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد. 
)2(هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند 
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اکثریت بیش از پنجاه فی صد آراء را بدست آورد، 
انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ 
اعالم نتایج نهایی انتخابات، برگزار می گردد و در 
این دور تنها دو تن از کاندیدانی که بیشترین آراء 
را در دور اول بدست آورده اند، شرکت می نمایند.

)3(در صــورت تســاوی آراء میان بیــش از دو 
کاندیدی که بیشترین آراء را در دور اول بدست 
آورده اند، دو تن کاندیدانی که عالی ترین معیارها 
را دارا باشند، به حیث کاندیدان دور دوم تعیین 
می گردند. عالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند 

از: 
1-درجه تحصیل.

2-درجه علمی.
3-تجربه کاری در ادارات دولتی یا غیردولتی.

4-داشتن نشان، مدال و لقب افتخاری.
)4(در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آراء 
را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. در 
صورت تســاوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، 
کاندید برنده بر اساس عالی ترین معیارهای مندرج 
فقره )3( این ماده به حیث رئیس جمهور اعالم 

می گردد. 
)۵(هرگاه یکی از کاندیدان در دور دوم انتخابات 
شــرکت ننماید، کاندید دیگر برنده شــناخته 

می شود. 
وفات کاندید ریاست جمهوری

ماده چهل و ششم:
هــرگاه یکی از کاندیدان ریاســت جمهوری در 
جریــان دور اول یا دوم رأی گیــری و یا بعد از 
انتخابــات و قبل از اعالم نتایــج انتخابات وفات 
نماید، انتخابــات مجدد مطابق احکام این قانون 

برگزار می گردد. 
آغاز کار کاندید برنده به حیث رئیس جمهور

ماده چهل و هفتم:
کاندید برنده، سی روز بعد از اعالم نتایج نهایی به 

حیث رئیس جمهور به کار آغاز می نماید. 

فصل هفتم
انتخابات اعضای ولسی جرگه 

تعداد اعضای ولسی جرگه 
ماده چهل و هشتم:

ولســی جرگه دارای )2۵0( کرسی می باشد که 
)239( کرســی آن با نظرداشت تناسب نفوس 
به والیات، )10( کرسی آن برای کوچی ها و )1(
کرسی آن برای اهل هنود و سکه- اختصاص داده 

می شود. 
اختصاص کرسی ها به والیات

ماده چهل و نهم:
)1(کمیســیون )239( کرسی را برای والیات به 

ترتیب ذیل اختصاص می دهد:
1-مجمــوع نفوس والیات به اســتثنای نفوس 
کوچی ها، اهل هنوز و ســکه- بر 239 کرســی 
تقسیم می گردد تا سهمیه نفوس برای یک کرسی 

معین گردد. 
2-نفوس هر والیت بر ســهمیه کرسی تقسیم 
می گردد تا تعداد کرســی های هر والیت معین 

گردد.
3-برای هر والیت تعداد کرسی مساوی با عدد تام 
حاصله از تقسیم انجام شده مندرج جزء )2( این 

فقره اختصاص می یابد. 
4-کرسی هایی که در جزء)3( این فقره اختصاص 
نمی یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی 
عدد اعشــاری باقی مانده از تقســیم انجام شده 

جزء)2( این فقره صورت می گیرد. 
۵-هرگاه در نتیجه این محاســبه به یک یا چند 
والیت کمتر از یک کرسی برسد، به آن والیت دو 

کرسی اختصاص داده می شود. 
6-مجموع کرسی و ارقام نفوس والیاتی که برای 
آن ها کرســی های اضافی به اساس جزء )۵( این 
فقره اختصاص یافتــه، از مجموع نفوس والیات 
کسر می گردد. برای باقیمانده والیات یک سهمیه 
جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص 
کرسی برای این والیت به نحوی که در اجزای )2 

و ۵( این فقره تذکر رفته است، تکرار می شود.
)2(کمیســیون مکلف است، محاســبات مورد 
استفاده در تخصیص کرسی های مندرج این ماده 

را نشر نماید. 
تفویض کرسی ها به کاندیدان 

ماده پنجاهم:
)1(در هرحوزه انتخاباتی کرسی ها به کاندیدانی 
تفویض می گردد که بیشــترین آرای قانونی را 

کسب نموده اند. 
)2(در صورت تســاوی آراء میان دو کاندید برای 
احراز کرسی اخیر، شــخص برنده با نظرداشت 
عالی ترین معیارهــا تعیین می گردد. عالی ترین 

معیارها بالترتیب عبارت اند از: 
1-درجه تحصیل.

2-تجربه کاری در ادارات دولتی یا غیردولتی.
)3(هرگاه عضو منتخب ولسی جرگه نتواند کرسی 
خود را احراز نماید یا بنابر دالیلی کرسی خود را 
در دوره کار ولســی جرگه ترک، وفات یا استعفا 
نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفه دیگر مقرر 
یا به حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد 
و یا طوری معلــول گردد یا معیوب گردد که به 
طور دایم مانع اجرای وظیفه شود، در صورتی که 
بیشتر از یک سال به میعاد ختم کار ولسی جرگه 
باقی مانده باشد، کرسی وی مطابق فهرست مرتبه 
کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از 

عین جنس ذکور یا اناث تعلق می گیرد.
اختصاص کرسی به کاندیدان زن

ماده پنجاه و یکم:
)1(کمیسیون برای تعیین حداقل کاندیدان زن 
که در هر والیت باید انتخاب شوند، طرزالعمل ها 
و فورمولی را ترتیب می نماید که مبتنی بر نفوس 
هر والیت باشد تا مقتضیات ماده هشتاد و سوم 

قانون اساسی افغانستان که باید تعداد کاندیدان 
منتخب زن حداقل دو چند تعداد والیات موجوده 

باشد، تأمین گردد.
)2(کاندیدانی که در هر حوزه انتخاباتی بیشترین 
آرای قانونی را کســب نمایند، حســب فورمول 
مندرج فقره)1(این ماده، برای شــان کرســی 
اختصاص می یابد. با تحقق شــرایط ســهمیه، 
کرسی های باقیمانده مطابق ماده چهل و نهم این 

قانون اختصاص داده می شود.
)3(هرگاه در فهرست کاندیدان، تعداد کافی زن 
وجود نداشــته باشد که کرســی یا کرسی های 
اختصاص یافته به زنــان را در یک حوزه معین 
انتخاباتــی احــراز نماید، کمیســیون مطابق 
طرزالعمل مندرج فقــره)1( این ماده تدابیری را 
اتخاذ می نماید تا کرسی های اختصاص یافته به 

زنان، خالی باقی نماند.
اختصاص کرسی به کوچی ها

ماده پنجاه و دوم:
)1(کرســی های کوچی بــه کاندیدانی تفویض 
می گردد که در حوزه انتخاباتی کوچی بیشترین 

آرای قانونی را کسب نموده باشند. 
)2(سه کرسی کوچی به کاندیدان زن که در حوزه 
انتخاباتی کوچی بیشترین آرای قانونی را کسب 

نموده باشند، تفویض می گردد. 
)3(در صورت تســاوی آراء میان کاندیدان برای 
کرســی اخیر، کاندیدی برنده اعالم می شود که 
دارای بلنــد ترین درجه تحصیــل و در صورت 
تســاوی درجه تحصیل، دارای بیشترین تجربه 

کاری در اداره باشد. 
)4(هــرگاه عضو منتخب کوچی ولســی جرگه 
نتواند، کرســی خود را احراز نماید یا به دالیلی 
کرســی خود را در دوره کار ولسی جرگه ترک، 
وفات یا اســتعفا نموده یا مطابق احکام قانون به 
وظیفه دیگر مقرر یا به حکم محکمه ذی صالح 
عضویت خویش را از دســت بدهــد و یا طوری 
معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای 
وظیفه گردد، در صورتی که بیشــتر از یک سال 
به میعاد ختم کار ولسی جرگه باقی مانده باشد، 
کرسی وی مطابق فهرست مرتبه کمیسیون به 
کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس 

ذکور یا اناث تعلق می گیرد.
اختصاص کرسی به اهل هنود و سکه- 

ماده پنجاه و سوم:
)1(کرسی اهل هنود و سکه- برای کاندیدی که 

بیشترین آراء را کسب نموده، اختصاص می یابد.
)2(در صــورت تســاوی آراء میــان کاندیدان، 
کاندیدی برنده اعالم می شود که دارای بلندترین 
درجه تحصیل و در صورت تساوی درجه تحصیل، 

دارای بیشترین تجربه کاری در اداره باشد.
)3(هرگاه عضو منتخب اهل هنود و سکه- نتواند 
کرســی خود را احراز نماید و یــا بنا بر دالیلی 
کرســی خود را در دوره کار ولسی جرگه ترک، 
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وفات یا اســتعفا نماید یا مطابق احکام قانون به 
وظیفه دیگر مقرر یا به حکم محکمه ذی صالح 
عضویت خویش را از دست بدهد یا طوری معلول 
یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه 
گردد، در صورتی که بیشتر از یک سال به میعاد 
ختم کار ولســی جرگه باقی مانده باشد، کرسی 
وی مطابق فهرست مرتبه کمیسیون به کاندید 
بعدی دارای بیشــترین آراء از فهرست کاندیدان 

اهل هنود و سکه- تعلق می گیرد.

فصل هشتم
انتخابات اعضای مشرانو جرگه 

تعداد اعضای مشرانوجرگه
ماده پنجاه و چهارم:

تعداد اعضای مشــرانوجرگه، ســه چند تعداد 
والیات کشــور می باشــد، که مطابق حکم ماده 
هشتادوچهارم قانون اساسی افغانستان، انتخاب و 

تعیین می گردند. 
انتخاب عضو شــورای والیتی به عضویت 

مشرانوجرگه
ماده پنجاه و پنجم:

)1(کمیســیون در خالل مدت پانزده روز بعد از 
ایجاد شــوراهای والیتی به منظور انتخاب عضو 
مشــرانوجرگه، انتخابات داخلی شورای والیتی 
هر والیت را مطابق احکام این قانون و طرزالعمل 

کمیسون تدویر می نماید. 
)2(نصاب جلســه شــورای والیتی برای تدویر 
این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای 
شورای والیتی می باشــد، کاندیدی که بیش از 
نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث 

عضو مشرانو جرگه شناخته می شود.
هــرگاه در دور اول هیچ کاندیدی بیش از نصف 
آرای اعضــای حاضــر را بدســت آورده نتواند، 
انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء 
را کســب نموده باشند، صورت می گیرد. در دور 
دوم کاندیدی که بیشــترین آراء را بدست آورد، 

برنده شناخته می شود. 
)3( در صــوت تســاوی آراء میان بیــش از دو 
کاندیدی که بیشترین آراء را در دور اول بدست 
آورده انــد، دو تن کاندیدانی که بالترتیب دارای 
باالتریــن درجــه تحصیل باشــند و در صورت 
تساوی درجه تحصیل دو تن کاندیدانی که دارای 
بیشترین تجربه کاری باشند، به حیث کاندیدان 

دور دوم شناخته می شوند. 
)4(درصورت تساوی آراء میان دو کاندید در دور 
دوم انتخابات، شخصی از میان این دو تن برنده 
شناخته می شــود که بالترتیب دارای باالترین 
درجه تحصیل باشــد و در صورت تساوی درجه 
تحصیل کاندیدی که دارای بیشترین تجربه کاری 

باشد، برنده شناخته می شود. 
)۵(هــرگاه عضو منتخب نتواند کرســی خود را 
احراز، یا بنا بر دالیلی کرســی خــود را در دوره 

کار مشرانوجرگه ترک، وفات یا استعفا نموده یا 
مطابق احکام قانون بــه وظیفه دیگر مقرر یا به 
حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا 
طوری معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع 
اجرای وظیفه گردد، در صورتی که بیشتر از یک 
ســال به میعاد ختم کار شورای مربوط )شورای 
والیتی( باقی مانده باشد، کمیسیون مطابق احکام 
این ماده، انتخابات میان اعضای شورای والیتی را 
جهت انتخاب عضو مشرانوجرگه برای مدت باقی 

مانده تدویر می کند. 
انتخاب عضو شــوراهای ولســوالی ها به 

عضویت مشرانو جرگه
ماده پنجاه و ششم:

)1(کمیســیون در خالل مدت پانزده روز بعد از 
ایجاد شوراهای ولســوالی ها، به منظور انتخاب 
عضو مشــرانو جرگه انتخابات را در میان اعضای 
شوراهای ولسوالی ها در مقر شورای والیتی والیت 

مربوط برگزار می نماید.
)2(نصاب جلسه شوراهای ولسوالی ها برای تدویر 
این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای 
شورای ولسوالی ها می باشد، کاندیدی که بیش از 
نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث 

عضو مشرانوجرگه شناخته می شود.
هرگاه هیچ کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست 
آورده نتواند، انتخابات مجدد میان دو کاندیدی 
که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت 
می گیــرد. در دور دوم انتخابــات، کاندیدی که 
بیشــترین آراء را بدســت آورد، برنده شناخته 

می شود.
)3(در صــورت تســاوی آراء میان بیــش از دو 
کاندیدی که بیشترین آراء را در دور اول بدست 
آورده انــد، دو تن کاندیدانی که بالترتیب دارای 
باالتریــن درجــه تحصیل باشــند و در صورت 
تساوی درجه تحصیل دو تن کاندیدانی که دارای 
بیشترین تجربه کاری باشند، به حیث کاندیدان 

دور دوم شناخته می شوند. 
)4(در صورت تســاوی آراء میان دو کاندید، در 
دور دوم انتخابــات، کاندیدی از میان این دو تن 
برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای باالترین 
درجه تحصیل باشــد و در صورت تساوی درجه 
تحصیل کاندیدی که دارای بیشترین تجربه کاری 

باشد، برنده شناخته می شود. 
)۵(هــرگاه عضو منتخب نتواند کرســی خود را 
احراز، یا بنابر دالیلی کرســی خــود را در دوره 
کارمشــرانوجرگه ترک، وفات یا استعفا نموده یا 
مطابق احکام قانون بــه وظیفه دیگر مقرر یا به 
حکم قانون عضویت خویش را از دســت بدهد و 
یا طوری معلول یا معیوب شود که به طور دایم 
مانع اجرای وظیفه گردد، در صورتی که بیشتر از 
یک سال به میعاد ختم کار شوراهای ولسوالی های 
مربوط باقی مانده باشد، کمیسیون مطابق احکام 
این مــاده، انتخابــات میان اعضای شــوراهای 

ولسوالی های والیت مربوط را جهت انتخاب عضو 
مشرانوجرگه برای مدت باقی مانده تدویر می کند. 

فصل نهم
انتخابات اعضای شورای والیتی 

شورای والیتی
ماده پنجاه و هفتم:

هروالیت دارای یک شورای والیتی می باشد که 
اعضای آن توسط رأی دهندگان همان والیت برای 

چهارسال انتخاب می گردند.
تعیین کرسی به شورای والیتی 

ماده پنجاه و هشتم:
)1( کرسی های شورای والیتی متناسب به تعداد 

نفوس هروالیت به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
1- والیتی که الی پنجصد هزار نفوس دارد، )9(

کرسی.
2- والیتــی که بیش از پنجصد هــزار الی یک 

میلیون نفوس دارد، )11( کرسی.
3- والیتی که بیش از یک میلیون الی دو میلیون 

نفوس دارد، )1۵( کرسی.
4- والیتی که بیش از دو میلیون الی سه میلیون 

نفوس دارد، )17( کرسی.
۵- والیتی که بیش از ســه میلیــون الی چهار 

میلیون نفوس دارد، )19( کرسی.
6- والیتی که بیش از چهار میلیون نفوس دارد، 

21 کرسی.
)2( حداقل )2۵( درصد کرسی ها، در هرشورای 

والیتی برای کاندیدان زن اختصاص می یابد.
)3( کوچــی می توانــد در هروالیــت من حیث 
رأی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای والیتی 

شرکت نماید.
کسب عضویت شورای والیتی

ماده پنجاه و نهم:
)1( کاندیدی که بیشترین آرا را در حوزه انتخاباتی 
مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای 

والیتی شناخته می شود.
)2( در صورت تساوی آرا میان کاندیدان، کاندیدی 
که عالی ترین معیارها را دارا باشد، به حیث عضو 
شورای والیتی اعالم می گردد. عالی ترین معیارها 

بالترتیب عبارت اند از:
1- درجه تحصیل.

2- تجربه کاری در ادارات دولتی یا غیردولتی.
3- سابقه سکونت در حوزه انتخاباتی مربوطه.

)3( هرگاه عضو شــورای والیتی به حیث عضو 
مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی شورای 
والیتی را احراز نماید و یا بنابر دالیلی کرسی را در 
دوره تصدی شورای والیتی ترک، وفات یا استعفا 
نموده و یا مطابق به احکام قانون به وظیفه رسمی 
دیگر اشــتغال ورزد و یا به حکم قانون عضویت 
خویش را از دســت بدهــد و یا طوری معلول یا 
معیوب گردد که به طور دایم مانع اجرای وظیفه 
شود، در صورتی که بیشتر از یک سال به میعاد 
ختم کار شورای مربوط باقی مانده باشد، کرسی 
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وی مطابق فهرست مرتبه کمیسیون به کاندید 
بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس ذکور یا 

اناث تعلق می گیرد.

فصل دهم
انتخابات اعضای شورای ولسوالی 

شورای ولسوالی
ماده شصتم:

هرولسوالی دارای یک شورا می باشد که اعضای آن 
توسط رأی دهندگان همان ولسوالی برای سه سال 

انتخاب می گردند.
تعیین کرسی به شورای ولسوالی

ماده شصت و یکم:
)1( کرسی های شورای ولسوالی متناسب به تعداد 
نفوس هرولسوالی به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

1- ولســوالی که الی چهل هــزار نفوس دارد، ۵ 
کرسی.

2- ولسوالی که بیش از چهل هزار الی هفتاد هزار 
نفوس دارد، )7( کرسی.

3- ولســوالی که بیش از هفتاد هزار الی یک صد 
هزار نفوس دارد، )9( کرسی.

4- ولسوالی که بیش از یک صد هزار نفوس دارد، 
)11( کرسی.

)2( حداقل )2۵( درصد کرسی ها، در هرشورای 
ولسوالی برای کاندیدان زن اختصاص می یابد.

)3( کوچــی  می تواند در هرولســوالی به حیث 
رأی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولسوالی 

شرکت نماید.
کسب عضویت شورای ولسوالی

ماده شصت و دوم:
)1( کاندیدانی که بیشــترین آرا را در ولسوالی 
مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای 

ولسوالی شناخته می شود.
)2( درصورت تســاوی آرا میان کاندیدان برای 
احراز کرسی اخیر، کاندیدی که عالی ترین معیارها 
را دارا باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی اعالم 
می گردد. عالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 

1- درجه تحصیل.
2- تجربه کاری در ادارات دولتی یا غیردولتی.
3- سابقه سکونت در حوزه انتخاباتی مربوطه.

)3( هرگاه عضو شــورای ولسوالی به حیث عضو 
مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی خود را 
احراز نماید، یا بنابر دالیلی کرسی خود را در دوره 
کار شورای ولسوالی ترک، وفات یا استعفا نموده 
یا مطابق احکام قانون به وظیفه دیگر مقرر یا به 
حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا 
طوری معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع 
اجرای وظیفه شود، در صورتی که بیشتر از یک 
سال به میعاد ختم کار شورای مربوط باقی مانده 
باشد، کرسی وی مطابق فهرست مرتبه کمیسیون 
به کاندید بعدی دارای بیشترین آرا از عین جنس 

)ذکور یا اناث(تعلق می گیرد.

فصل یازدهم
انتخابات اعضای شورای قریه 

شورای قریه
ماده شصت و سوم:

هرقریه داریا یک شــورا می باشد که اعضای آن 
توســط رأی دهندگان همان قریــه برای مدت 

سه سال انتخاب می گردند.
تعیین کرسی شورای قریه

ماده شصت و چهارم
)1( کرسی برای شورای قریه متناسب به تعداد 

نفوس هرقریه به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
1- قریه که الی پنجصد نفوس دارد، )3( کرسی.

2- قریه که بیش از پنجصد الی یک هزار نفوس 
دارد، )۵( کرسی.

3- قریــه که بیش از یک هزار نفــوس دارد، )7( 
کرسی.

)2( حداقل )2۵( درصد کرسی ها، در هرشورای 
قریه برای کاندیدان زن اختصاص می یابد.

)3( کوچی می توند در هرقریه به حیث رأی دهنده 
یا کاندید در انتخابات شورای قریه شرکت نماید.

کسب عضویت شورای قریه
ماده شصت و پنجم:

)1( کاندیــدی که بیشــترین آرای قانونی را در 
انتخابات شورای قریه مربوط به دست آورده باشد، 

به حیث عضو شورای قریه شناخته می شود.
)2( در صورت تســاوی آرا میان کاندیدان برای 
احراز کرســی  اخیر، کاندیدی کــه عالی ترین 
معیارها را دارا باشد، به حیث عضو شورای قریه 
اعالم می گــردد. عالی تریــن معیارها بالترتیب 

عبارت اند از:
1- درجه تعلیم یا تحصیل.

2- تجربه کاری در ادارات دولتی یا غیر دولتی.
3- سابقه سکونت در حوزه انتخاباتی مربوط.

)3( هــرگاه عضو منتخب نتواند کرســی خود 
را احراز نماید یا بنابر دالیلی کرســی خود را در 
دوره کار شورای قره ترک، وفات یا استعفا نموده 
یا مطابق احکام قانون به وظیفه دیگر مقرر یا به 
حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا 
طوری معلول یا معیوب گردد که به طور دایم مانع 
اجرای وظیفه شود، در صورتی که بیشتر از یک 
سال به میعاد ختم کار شورای مربوط باقی مانده 
باشد، کرسی وی مطابق فهرست مرتبه کمیسیون 
به کاندید بعدی دارای بیشترین آرا تعلق می گرد.

فصل دوازدهم
انتخابات شاروال ها

طرز انتخاب شاروال
ماده شصت و ششم:

)1( برای هرشــهر یک شاروال انتخاب می شود. 
شاروال با کسب بیشــترین آرای رأی دهندگان 
همان شهر برای مدت چهارسال انتخاب می گردد.

)2( هــرگاه در دوره اول هیچ یــک از کاندیدان 
نتوانند اکثریت بیش از پنجاه درصد آرا را کسب 
کند، انتخابات برای دور دوم در خالل دو هفته از 
تاریخ اعالم نتایج انتخابات، برگزار می گردد و در 
این دور تنها دو تن از کاندیدانی که بیشترین آرا 
را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می کنند 
و کاندیدی که بیشترین آرا را کسب کند، برنده 

شناخته می شود.
)3( در صــورت تســاوی آرا میــان کاندیدان، 
کاندیدی که عالی ترین معیارها را دارا باشــد، به 
حیث شاروال اعالم می گردد. عالی ترین معیارها 

بالترتیب عبارت اند از:
1- درجه تحصیل.

2- تجربه کاری در ادارات دولتی یا غیر دولتی.
3- اقامت بیشتر در شهر مربوط.

)4( هرگاه شاروال منتخب نتواند کرسی خود را 
احراز کند یا بنابر دالیلی کرسی خود را در دوره 
کار شاروالی ترک، وفات یا استعفا نموده یا مطابق 
احکام قانون به وظیفه دیگر مقرر یا به حکم قانون 
از وظیفه عزل گردد و یا طوری معلول یا معیوب 
شــود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، 
کرسی وی مطابق فهرست مرتبه کمیسیون به 

کاندید بعدی دارای بیشترین آرا تعلق می گیرد.
آغاز کار کاندید برنده به حیث شاروال

ماده شصت و هفتم:
کاندیــد برنده در خالل مدت ده روز بعد از اعالم 

نتایج انتخابات به کار آغاز می کند.

فصل سیزدهم
انتخابات مجلس شاروالی 

مجلس شاروالی
ماده شصت و هشتم:

اعضای مجلس شاروالی توســط رأی دهندگان 
حوزه شهر مربوط برای مدت چهار سال انتخاب 

می گردند.
تعداد کرسی مجلس شاروالی

ماده شصت و نهم:
)1( مجلس شــاروالی حداقل دارای سه کرسی 

می باشد.
)2( شــاروالی که به دو ناحیه تقسیم شده باشد، 
هرناحیه یک حــوزه برای انتخابــات هریک از 
کرسی های آن بوده برای کرسی سوم تمام شهر 

یک حوزه انتخاباتی می باشد.
)3( برای مجلس شــاروالی که بیش از دو ناحیه 

دارد، از هر ناحیه یک نفر انتخاب می گردد.
)4( شــاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، 
مجلس آن به صورت مجموعی با نظرداشت تعداد 
نفوس و انجام خدمات شهری حسب احوال دارای 

)3( الی )۵( کرسی می باشد.
)۵( تعداد کرســی های مجالس شــاروالی ها با 
نظرداشت تعداد نواحی آن ها بر اساس معلومات 
اداره ارگان های محلی توســط کمیسیون معین 
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می گردد.
)6( تعداد کرســی های مجلس شاروالی کابل با 
نظرداشــت تعداد نواحی آن به اساس معلومات 

شاروالی کابل توسط کمیسیون معین می گردد.
اختصاص کرسی 

ماده هفتادم:
)1( شــاروالی که دارای نواحی باشــد، هرناحیه 
یک حوزه انتخاباتی قبول شــده و از هرکدام آن 
یک عضو به مجلس شــاروالی انتخاب می گردد. 
رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان 
حوزه سکونت داشــته و ثبت نام کرده اند، دارای 

حق رأی در حوزه مذکور می باشند.
)2( شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، تمام 
محدوده شــاروالی یک حوزه انتخاباتی شناخته 
می شــود. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی 
که در همان شــاروالی سکونت داشته و ثبت نام  

کرده اند، دارای حق رأی می باشند.
)3( کاندیــدی که بیشــترین آرای قانونی را در 
انتخابات مجلس شاروالی مربوط به دست آورده 
باشــد، به حیث عضو مجلس شاروالی شناخته 

می شود.
)4( درصورت تساوی آرا میان کاندیدان، کاندیدی 
که عالی ترین معیارها را دار باشد، به حیث عضو 
مجلس شاروالی اعالم می گردد. عالی ترین معیارها 

بالترتیب عبارت اند از:
1- درجه تحصیل.

2- تجربه کاری در ادارات دولتی یا غیر دولتی.
3- سابقه سکونت در حوزه انتخاباتی مربوطه.

)۵( هرگاه عضو منتخب نتواند کرســی خود را 
احزار کند یا بنابر دالیلی کرسی خود را در دوره 
کار مجلس شاروالی ترک، وفات یا استعفا نموده 
یا مطابق  احکام قانون به وظیفه دیگر مقرر یا به 
حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا 
طوری معلول یا معیوب گردد که به طور دایم مانع  
اجرای وظیفه شود، کرسی وی مطابق فهرست 
مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین 

آرا تعلق می گیرد.

فصل چهاردهم
تدویر انتخابات
تاریخ انتخابات

ماده هفتاد و یکم:
)1( کمیسیون، تاریخ برگزاری انتخابات را حداقل 
)180( روز قبــل از روز انتخابات اعالم می کند. 
برگزاری انتخابات فرعی از این امر مستثنی است.

)2( کمیسیون تقویم انتخابات را حداقل )120( 
روز قبل از روز انتخابات نشر می نماید.

فهرست رأی دهندگان
ماده هفتاد و دوم:

کمیسیون فهرست رأی دهندگان را در مرکز ملی 
معلومات )دیتابیس( کمیسیون، وارد کرده و در 
مطابقت به تقویــم انتخاباتی در مراکز رأی دهی 

مربوط به منظور آگاهی و اعتراض، به دســترس 
عامه قرار می دهد.

درخواست کاندیدی
ماده هفتاد و سوم:

)1( اشخاصی که خود را به کرسی های انتخابی 
مندرج این قانون کاندید می کنند، مکلف اند در 
زمان تعیین شده، درخواست کتبی کاندیدی خود 

را غرض ثبت نام به کمیسیون ارائه نمایند.
)2( درخواســت ثبت نــام حــاوی مطالب ذیل 

می باشد:
1- اسم و آدرس مشخص.

2- کاپی سندی که معرف هویت وی باشد.
3- کاپی تأییدشــده اسناد تعلیمی و تحصیلی 

مندرج این قانون.
4- معلومات در مورد عدم محکومیت، سن، حالت 
صحی، دارایی منقول و غیرمنقول، محل سکونت 
اصلی و فعلی، آخرین محل وظیفه و سایر موارد 

مندرج این قانون.
۵- فهرست اسامی، شماره کارت ثبت نام و نشانی 
انگشت رأی دهنده ساکن حوزه انتخاباتی مربوطه 
که کاندیدشدن شخص را در ورق رأی دهی تأیید 

کند و به ترتیب ذیل می باشد:
- برای کاندید ریاســت جمهوری، یک صد هزار 
رأی دهنده، حداقل از بیســت والیت، حداقل از 

هروالیت دو درصد.
- برای کاندید ولسی جرگه، یک هزار رأی دهنده.

- برای کاندید کوچی در ولسی جرگه، یک هزار 
رأی دهنده کوچی.

- برای کاندید اهل هنود و سیک در ولسی جرگه 
دوصد رأی دهنده اهل هنود و سیک.

- برای کاندید شورای والیتی، با نظرداشت تعداد 
نفوس حســب احوال از دوصد الی شــش صد 

رأی دهنده.
- برای کاندید شــورای ولسوالی، با درنظرداشت 
تعداد نفوس حسب احوال از یک صد الی سه صد 

رأی دهنده.
- برای کاندید شورای قریه، ده رأی دهنده.

- برای کاندید شاروال، در مرکز والیات درجه اول 
دو هــزار، والیات درجه دوم یک هزار، در والیات 
درجه سوم پنج صد و برای سایر شاروالی ها دوصد 

و پنجاه رأی دهنده.
- برای کاندید مجلس شاروالی، در مرکز والیات 
درجه اول یک هزار، والیات درجه دوم پنج صد، در 
والیات درجه سوم دوصد و پنجاه و برای مجلس 
سایر شاروالی ها یک صدو بیست و پنج رأی دهنده.
6- ارائه سند رســمی مبنی بر اسعفا از وظایف 

دولتی مطابق احکام قانون.
)3( کاندید ریاســت جمهوری نام های دو معاون 
خود را که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، 
همزمان با کاندیدشدن خود به کمیسیون ارائه 

می نماید.
)4( کاندیــدان مکلف اند، پول پیش شــرط را به 

ترتیب ذیل تأدیه نمایند:
1- کاندید ریاست جمهوری، مبلغ یک میلیون 
افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب 
حداقل ده درصد آرای قانونی اســتعمال شده در 

دور اول انتخابات به کاندید اعاده می گردد.
2- کاندید ولسی  جرگه، مبلغ سی هزار افغانی. 
این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حداقل 

دو درصد آرای قانونی، به کاندید اعاده می گردد.
3- کاندید شــورای والیتی، مبلغ بیســت هزار 
افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب 
حداقل دو درصد آرای قانونی استعمال شــده به 

کاندید اعاده می گردد.
4- کاندید شورای ولسوالی، مبلغ ده هزار افغانی. 
این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حداقل 
دودرصد آرای قانونی استعمال شــده به کاندید 

اعاده می گردد.
۵- کاندید شــورای قریه، مبلغ پنج هزار افغانی. 
این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حداقل 
دودرصد آرای قانونی استعمال شــده به کاندید 

اعاده می گردد.
6- کاندید شــاروالی والیات درجــه اول، مبلغ 
یک صد هــزار افغانی، کاندید شــاروالی والیات 
درجــه دوم مبلغ پنجــاه هزار افغانــی، کاندید 
شــاروالی والیات درجه سوم، مبلغ بیست و پنج 
هزار افغانی و هرکاندید ســایر شاروالی ها مبلغ 
دوازده هزار و پنج صد افغانی. این مبالغ در صورت 
برنده شدن یا کسب حداقل پنج درصد آرای قانونی 
استعمال شده برای کاندید شاروالی والیات درجه 
اول، ســه درصد آرای قانونی استعمال شده برای 
کاندید شاروالی والیات درجه دوم، دودرصد آرای 
قانونی استعمال شده برای کاندید شاروالی والیات 
درجه سوم یک درصد آرای قانونی استعمال شده 

برای کاندید سایر شاروالی ها اعاده می گردد.
7- کاندیــد مجلس شــاروالی والیــات درجه 
اول مبلغ بیســت هزار افغانــی، کاندید مجلس 
شاروالی والیات درجه دوم مبلغ ده هزار افغانی، 
کاندید مجلس شاروالی والیات درجه سوم مبلغ 
پنج هزار افغانی و کاندید مجلس سایر شاروالی ها 
مبلغ دوهــزار و پنجصد افغانی. ایــن مبالغ در 
صورت برنده شــدن یا کسب حداقل چهاردرصد 
آرای قانونی استعمال شــده برای کاندید مجلس 
شاروالی والیات درجه اول، سه درصد آرای قانونی 
استعمال شده برای کاندید مجلس شاروالی والیات 
درجه دوم، دودرصد آرای قانونی استعمال شــده 
برای کاندید مجلس شاروالی والیات درجه سوم 
یک درصد آرای قانونی استعمال شده برای کاندید 

مجلس سایر شاروالی ها اعاده می گردد.
)۵( کمیســیون مکلف اســت پول پیش شرط 
کاندیدانــی را که درصــدی آرای قانونی مندرج 
فقره )4( این ماده را به دست نیاورده اند، به حساب 

واردات دولت تحویل بانک نماید.
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فهرست کاندیدان
ماده هفتاد و چهارم:

)1( کمیســیون مکلف اســت بعد از ختم دوره 
کاندیدی، به اسرع وقت فهرست ابتدایی کاندیدان 

را به نشر برساند.
)2( اشــخاصی کــه در مورد فهرســت ابتدایی 
کاندیدان اعتراضی داشــته باشــند، می توانند 
اعتراض خویش را در خالل مدت حداکثر دوهفته 
بعد از نشر آن به کمیسیون شکایات ارائه نمایند. 
این اعتراضات مطابــق طرزالعمل مربوط مورد 
رسیدگی قرارگرفته و تصمیم کمیسیون مرکزی 

شکایات در زمینه نهایی می باشد.
)3( فهرست نهایی کاندیدان بعد از رسیدگی به 
تمام اعتراضات توسط کمیسیون مرکزی شکایات 
از جانب کمیسیون به نشر می رسد، این فهرست 

غیرقابل تغییر است.
)4( کمیســیون مکلف اســت، در روز برگزاری 
انتخابات فهرســت نهایی کاندیدان را در مراکز 

رأی دهی نصب نماید.
انصراف از کاندیدی
ماده هفتاد و پنجم:

)1( هرگاه کاندید از کاندیدی خود منصرف شود، 
مکلف است قبل از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، 

موضوع را کتباً به کمیسیون اطالع دهد.
)2( هــرگاه کاندید بعد از تاریخ معینه در تقویم 
انتخاباتی، از کاندیدی خود انصراف یا وفات نماید، 
یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات از فهرست 
کاندیدان حذف گردد، حین شــمارش آرا، آرای 

مربوط به وی قابل محاسبه نمی باشد.
)3( صرف پول پیش شــرط کاندیدی که مطابق 
تقویم انتخاباتی انصراف کند و یا وفات شود، قابل 

اعاده می  باشد.
میعاد مبارزات انتخاباتی

ماده هفتاد و ششم:
)1( میعاد مبــارزات انتخاباتی برای کاندیدان به 

ترتیب ذیل تعیین می گردد:
1- انتخابات ریاست جمهوری 60 روز.

2- انتخابات ولسی جرگه 20 روز.
3-   انتخابات شورای والیتی 20 روز.
4- انتخابات شورای ولسوالی 1۵ روز.

۵- انتخابات شورای قریه 7 روز.
6- انتخابات شاروال و مجالس شاروالی ها 20 روز.

)2( مدت مندرج فقره )1( این ماده 48 ســاعت 
قبل از آغاز روز انتخابات، ختم می شود.

)3( طرز مبارزات انتخاباتی توســط طرزالعمل 
جداگانه تنظیم می گردد.

حدود مصارف انتخاباتی
ماده هفتاد و هفتم:

)1( حدود مصارف کاندیدان کرسی های ریاست 
جمهــوری، ولســی جرگه، شــوراهای والیتی، 
ولســوالی و قریه، شاروالی و مجالس شاروالی به 
تناسب اشخاص واجد شرایط رأی دهی، مساحت 

و موقعیت جغرافیایــی حوزه انتخاباتی مربوطه، 
مطابق طرزالعملی که از طرف کمیسیون وضع 

می گردد، مشخص می شود.
)2( کاندیدان کرســی های انتخابی مندرج فقره 
)1( ایــن ماده مکلف  اند از منابع تمویل، حدود و 
موارد مصارف خویــش در مبارزات انتخاباتی به 

کمیسیون گزارش دقیق ارائه نمایند.
)3( کاندیدان مندرج فقره )1( این ماده نمی توانند 
از اتباع یا دول خارجی و یا نمایندگی های سیاسی 
کشورهای خارجی مقیم افغانستان مساعدت های 

مالی را قبول یا دریافت نمایند.
)4( رســانه ها اعم از صوتــی، تصویری، چاپی و 
الکترونیکی ملکف اند از مبالغی که حین مبارزات  
انتخاباتی از کاندیدان مندرج فقره )1( این ماده 

اخذ می کنند، به کمیسوین گزارش ارائه نمایند.
پخش و نشر اهداف کاندیدان

ماده هفتاد و هشتم:
)1( در جریان مبارزات انتخاباتی، تلویزیون، رادیو، 
روزنامه ها، جراید و ســایر رســانه های همگانی 
می توانند مرامنامه ها، نظریات و اهداف کاندیدان 
را مطابق طرزالعمل وضع شده توسط کمیسیون، 

طور منصفانه و بی طرفانه پخش و نشر نمایند.
)2( رسانه های همگانی دولتی مکلف  اند نظریات، 
اهــداف و مرامنامــه کاندیدان را با نظرداشــت 
طرزالعمل کمیسیون، طور منصفانه و بی طرفانه 

پخش و نشر نمایند.
)3( رســانه های همگانی مکلف اند )48( ساعت 
قبل از آغاز روز انتخابات، پخش و نشر فعالیت های 

مربوط به مبارزات انتخاباتی را متوقف سازند.
)4( چگونگی امور مالی مبارزات انتخاباتی و ارائه 
گزارش آن در طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.

برداشتن مواد تبلیغاتی
ماده هفتاد و نهم:

کمیسیون 48 ساعت قبل از روز انتخابات جهت 
برداشــتن مواد تبلیغاتی که در صدمتری مراکز 
رأی دهی به نمایش گذاشــته شده باشد، دستور 

می دهد.
منع حمل سالح در مراکز رأی دهی

ماده هشتادم:
هیچ شخص نمی تواند ســالح ناریه یا جارحه را 
در مراکز رأ ی دهی و ماحــول آن ها حمل کند. 
مســئولین امنیتی در مطابقت بــه طرزالعمل 

کمیسیون از این امر مستثنا می باشند.
حفاظت رأی

ماده هشتاد و یکم
کمیسیون مکلف اســت به منظور جلوگیری از 
سوءاســتفاده از ورق رأی ، صندو و ســایر مواد 
انتخاباتی قبل ا و بعــد از روز رأی دهی، تدابیری 
را که شامل بسته بندی، مهر، عالمه گذاری، طرز 
بستن، انتقال، نگهداری و چگونگی باز کردن آن در 
حضورداشت ناظرین و مشاهدین می باشد، مطابق 

طرزالعمل جداگانه اتخاذ نماید.

ورق رأی
ماده هشتاد و دوم:

)1( کمیسیون مطابق به تقویم انتخاباتی به تهیه 
اوراق رأی دهی یا سند مماثل دیگری که توسط 

کمیسیون مشخص می گردد، اقدام می نماید.
)2( ورق رأی دهی دارای عالمات خاص بوده که از 

طرف کمیسیون تعیین می گردد.
)3( شکل و تعداد ورق رأی دهی و سایر مشخصات 
آن توسط کمیسیون طوری تعیین می گردد که 
رأی دهنده بتواند رأی خویش را به کاندید مورد 

نظر به سهولت و بدون اشتباه استعمال نماید.
)4( ترتیــب و تشــخیص جایــگاه کاندیدان و 
تصویر آن ها در ورق رأی دهی و توزیع نشانه های 
انتخاباتی برای کاندیدان توســط قرعه از طرف 

کمیسیون تنظیم می گردد.
)۵( کمیسیون مهلت تصحیح مشخصات کاندید 

را در تقویم انتخاباتی تعیین می نماید.
حقوق و مکلفیت ناظر و مشاهد

ماده هشتاد و سوم:
)1( ناظر و مشــاهد داخلــی دارای حقوق ذیل 

می باشند:
1- کسب اعتبارنامه از کمیسیون.

2- حضــور در روند انتخابــات، مراکز و محالت 
رأی دهی و شمارش آرا.

3- دسترســی به معلومات مطابــق طرزالعمل 
مربوط.

4- تقدیم اعتراض یا شــکایت از طرف ناظر به 
مرجع مربوط در صورت مشــاهده تخلف و جرم 

انتخاباتی.
۵- تهیه گزارش از روند انتخابات توسط مشاهد.

)2( مشاهدین و ناظرین بین المللی حق دسترسی 
به معلومات در مورد روند انتخابات را دارا می باشند.

)3( مشــاهدین و ناظرین بین المللی می توانند 
در موعــد معینه از روند انتخابات طور بی طرفانه 
گــزارش تهیه و آن را به کمیســیون، حکومت، 
نمایندگان دفتر ملل متحد و رسانه ها ارائه کنند 
و حق اعتراض و شکایت را به کمیسیون شکایات 

دارا می باشند.
)4( ناظــر و مشــاهد دارای مکلفیت های ذیل 

می باشند:
1- رعایت احکام  این قانون، سایر اسناد تقنینی 

نافذه و طرزالعمل های مربوط.
2- رعایت اصل واقعیت حین تهیه گزارش توسط 

مشاهد و درج شکایت توسط ناظر.
3- خودداری از شایعه پراکنی و ایجاد تشنج.

4- رعایت ســایر مــوارد پیش بینی شــده در 
طرزالعمل های مربوطه.

)۵( هرگاه ناظر و مشاهد حین شمارش آرا حاضر 
نباشند، مســئول مرکز رأی دهی به شمارش آرا 
اقــدام نموده، عدم حضور ناظر و مشــاهد را در 

ژورنال ثبت نماید.
)6( هیچ شــخص حق ندارد، ناظر و مشاهد را از 
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محل رأی دهی و شــمارش آرا خارج نماید، مگر 
این که شمارش آرا صورت گرفته و صندوق های 

رأی ، مهر و الک گردیده باشد.
میعاد رأی دهی

ماده هشتاد و چهارم
)1( آغــاز و ختــم رأی دهی مطابــق به تقویم 

انتخابات، از طریق کمیسیون تعیین می گردد.
)2( رئیس محــل رأی دهی مکلف اســت بعد 
از پایان یافتن ســاعت تعیین شــده، آخر صف 
رأی دهندگان را نشانی و به آن ها اجازه استعمال 

رأی  را بدهد.
)3( نحــوه رأی دهی در مطابقــت به طرزالعمل 

کمیسیون صورت می گیرد.
)4( کمیسیون می تواند در صورت ضرورت، میعاد 
رأی دهی را در یــک یا چندین مرکز و یا حوزه، 
حداکثر الی دو ســاعت یا تا زمان ختم رأی دادن 
کســانی که در صف رأی دهنــدگان در انتظار 

رأی دادن هستند، تمدید نماید.
)۵( در صورت وقوع شــورش، تشــدد، طوفان، 
سیالب یا سایر حوادث غیرمترقبه در محالت و 
مراکز انتخاباتی که جراین رأی دهی را ناممکن یا 
دشوار سازد، رئیس مرکز رأی دهی مکلف است 
رأی دهی را متوقف و به اسرع وقت طالب هدایت 

از کمیسیون گردد.
)6( هرگاه بنا به هردلیلی از جمله تمام شدن اوراق 
رأی دهی، جریان رأی دهی متوقف شود، کارکنان 
کمیسیون و مقامات امنیتی مسئول نمی توانند 
ناظرین و مشاهدین را از صندوق های رأی دهی 

دور نمایند.
شمارش آرا

ماده هشتاد و پنجم:
)1( شــمارش آرا در محل رأی دهی و در حضور 

ناظرین صورت می گیرد.
)2( کمیســیون نتایج اولیه، قســمی و ابتدایی 
شــمارش آرا را با تفکیک محــل، مرکز و حوزه 

انتخاباتی اعالم می نماید.
)3( مسئول مرکز رأی دهی مکلف است فورمه های 
نتایج شمارش آرا را حداقل در پنج نقل طور ذیل 

ترتیب و اجراآت نماید:
1- اصــل آن را در خریطه هــای محافظتی به 

کمیسیون می فرستد.
2- یک نقــل آن را در داخل صندوق رأی دهی 

می گذارد.
3- یــک نقل آن را در مرکز شــمارش آرا نصب 

می نماید.
4- یک نقل آن را به کمیسیون والیتی شکایات 

تسلیم می نماید.
۵- یک نقل آن را به نامزدی که بیشترین آرا را در 

آن محل کسب کرده است، می دهد.
)4( کمیســیون والیتی شــکایات مکلف است 
در صــورت تقاضا، کاپی فورمه هــای نتایج را به 
دسترس کاندیدان حوزه مربوط یا ناظرین آن ها 

و مشاهدین قرار دهد.
)۵( نحــوه شــمارش آرا در طرزالعمل جداگانه 

تنظیم می گردد.
قرنطین

ماده هشتاد و ششم
)1( کمیسیون مکلف است در صورت موجودیت 
شکایت موجه یا عالیم مشهود مبنی بر ارتکاب 
تخلف یا جرم در رابطه به صندوق های حاوی ورق 

رأی ، صندوق های مذکور را قرنطین نماید.
)2( کمیســیون مکلــف اســت صندوق های 
قرنطین شــده را در حضور ناظرین، مشاهدین، 

رسانه ها و نمایندگان کاندیدان بررسی نماید.
صندوق های قرنطین شــده بعد از بررسی شامل 
روند شــمارش آرا شده و یا بنابر دالیل موجه از 

شمارش خارج می گردد.
)3( ناظر و کاندید می تواند الی 24 ســاعت بعد 
از ابالغ تصمیم کمیســیون در رابطه به صندوق 
قرنطین شده، شکایت کند. کمیسیون شکایات 
مکلف اســت در خالل 48 ســاعت به شکایت 
رسیدگی کرده و بنابر دالیل موجه تصمیم نهایی 

اتخاذ نماید.
)4( کمیسیون مکلف است نحوه بررسی صندوق 
قرنطین شده، موارد شمارش یا عدم شمارش آرا و 
سایر امور مربوط به قرنین را در طرزالعمل توضیح 

نماید.
اعالم نتایج

ماده هشتاد و هفتم
)1( کمیســیون یا کمیســیون شکایات حسب 
احوال می توانند در مواردی که روند شمارش آرا، 
مورد اعتراض قرار گیرد، قبل از اعالم نتایج نهایی، 
دستور شمارش مجدد تمام اوراق رأی دهی و یا 

بخشی از آن را در حوزه انتخاباتی صادر نمایند.
)2( میــزان پایین اشــتراک مــردم در برخی 
حوزه های انتخاباتی و یا مراکز رأی دهی به معنی 
خدشه دارشدن اصول آزاد و عمومی بودن انتخابات 

نمی باشد.
)3( کمیسیون مکلف است بعد از آن که شمارش 
آرا تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط به رأی دهی 
و شمارش آر توسط کمیســیون شکایات مورد 
رســیدگی قرار گرفت، نتایج نهایی انتخابات را 

اعالم و نشر کند.
)4( اختصــاص بیش از 80 درصــد آرا در یک 
صندوق به نفع یک کاندید به تنهایی دلیل ارتکاب 
جرم شده نمی تواند. مگر این که اعتراض با دالیل و 

شواهد موجه مبنی بر ارتکاب جرم موجود باشد.
)۵( نتایج نهایی انتخابات که بعد از رســیدگی 
به اعتراضات و شکایات واصله مطابق احکام این 

قانون اعالم می گردد، قابل تغییر نمی باشد.
وثایق انتخاباتی

ماده هشتاد و هشتم:
کمیسیون مکلف است بعد از اعالم نتایج نهایی 
انتخابــات، برای رئیس جمهور، اعضای ولســی 

جرگه، اعضای انتخابی مشــرانو جرگه، اعضای 
شــوراهای والیتی، اعضای شــوراهای ولسوالی، 
اعضای شــوراهای قریه، شــاروالی ها و اعضای 
مجالس شاروالی ها وثیقه انتخاباتی صادر و تفویض 

نماید.
ارایه گزارش

ماده هشتاد و نهم:
کمیسیون مکلف است از تمام روند انتخابات قبل 
و بعد از برگزاری انتخابات و اعالم نتایج ابتدایی 
و نهایی انتخابات از طریق رسانه های همگانی به 

مردم گزارش ارایه نماید.

فصل پانزدهم
رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی

طرز رســیدگی به اعتراض و شــکایت 
انتخاباتی

ماده نودم:
)1( کمیسیون مرکزی شکایات و کمیسیون های 
والیتی آن می توانند موضوعاتی را که در محدوده 
صالحیت آن ها قــرار دارد در صورت موجودیت 
شکایت یا اعراض و یا بدون موجودیت آن ها، مورد 

رسیدگی قرار دهند.
)2( طرز رســیدگی به اعتراض و شکایت مطابق 
طرزالعملــی کــه از طرف کمیســیون مرکزی 

شکایات وضع می شود، صورت می گیرد.
ماده نود و یکم:

)1( اشــخاص، احزاب سیاسی و ســایر نهادها 
می توانند در خالل مدت 2 روز کاری بعد از نشر 
فهرست ابتدایی کاندیدان، در رابطه به عدم واجد 

شرایط بودن آنان اعتراض درج نمایند.
)2( کاندید یا نماینده آن می تواند حین رأی دهی 
و شــمارش آرا و یا در خــالل مدت 2 روز کاری 
بعد از روز برگزاری انتخابات، در مرکز و والیات، 

شکایت درج نماید.
)3( کمیسیون های والیتی شکایات مکلف اند در 
خالل مدت 1۵ روز کاری بعد از ختم زمان ثبت 
و درج شــکایات و اعتراضات، نتایج بررسی های 

خویش را نهایی و نشر نمایند.
)4( هرگاه کاندید شــاکی یا معترض به تصمیم 
کمیسیون والیتی شکایات قناعت نداشته باشد 
در خالل مدت 3 روز کاری، بعد از نشر تصمیم، 
می تواند شخصاً و یا توسط نماینده با صالحیت 
خویش طور کتبی در کمیسیون مرکزی شکایات، 

اعراض درج نماید.
)۵( کمیسیون مرکزی شــکایات مکلف  است 
موارد اعتراض بر تصامیم کمیسیون های والیتی 
شکایات را به رویت اسناد و مدارک، بررسی مجدد 

کرده، تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.
)6( کمیسیون مرکزی شکایات نمی تواند بررسی 
شــکایات وارده و مــوارد اعتراض بــر تصامیم 
کمیســیون های والیتی شکایات را بیشتر از 1۵ 

روز کاری به تأخیر اندازد.
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حذف کاندیدان از فهرست نهایی
ماده نود و دوم

کمیسیون مرکزی یا والیتی شکایات در صورتی 
کاندید را از فهرست نهایی کاندیدان حذف کرده 
می تواند که به رویت اسناد معتبر ثابت گردد که 
مطابق احکام این قانون واجد شرایط کاندید شدن 

نبوده است.
تصمیم کمیسیون مرکزی شکایات

ماده نود و سوم:
تصمیم کمیسیون مرکزی شکایات در رابطه به 
رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، نهایی 

می باشد.
ابطال رأی

ماده نود و چهارم:
)1( آرای کاندید در یک محل یا مرکز رأی دهی 
در موارد ذیل مطابــق الیحه مربوط طور کامل 

باطل می گردد:
1- اســتفاده از زور کــه باعث ســلب آزادی یا 
مجروحیت شدید رأی دهنده یا کارکن انتخاباتی 

گردد.
2- درصورتی که کاندید و یــا اقارب درجه اول 
وی مواد و صندوق های انتخاباتی را با استفاده از 
زور بگونه ای تصرف کند که سایرین نتوانند از آن 

استفاده نمایند.
3- اســتفاده از ســالح ناریه یا جارحه به خاطر 

کسب منفعت یا مختل کردن مراحل انتخابات.
4- موجودیت مدارک اثباتیه مبنی بر پرداخت و 

دریافت رشوت.
۵- اســتفاده از کارت های رأی دهی اشخاص به 

طور دسته جمعی در غیاب صاحبان کارت.
)2( کمیسیون شکایات نمی تواند قبل از تصویب 
الیحه مربوط به ابطــال، آرای کاندید را در یک 

محل یا مرکز باطل نماید.
)3( احکام مندج فقره )1( این ماده باعث ابطال 
آرای ســایر کاندیــدان در عیــن مرکز یا محل 

رأی دهی نمی گردد.
)4( هرگاه اوراق رأی  یک مرکز رأی دهی، بیشتر 
از تعداد رأی دهندگان شــامل فهرست آن باشد، 
تمام آرای آن مرکز باطل اســت. در این صورت 
کمیسیون، انتخابات را در آن مرکز مجدداً برگزار 

می نماید.
)۵( در صــورت خدشه دارشــدن اصول عادالنه 
بودن، ســری بودن و مستقیم بودن انتخابات در 
یک حوزه انتخاباتی، کمیسیون مرکزی شکایات 

می تواند انتخابات آن حوزه را باطل اعالم نماید.
در این صورت کمیسیون در خالل مدت هفت روز 
انتخابات مجدد را در حوزه مذکور برگزار می نماید.

مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی
ماده نود و پنجم:

کمیسیون والیتی شکایات، مرجع اولیه رسیدگی 
به شــکایات یا اعتراض انتخاباتی می باشــد. در 
حاالت استثنایی، کمیســیون مرکزی شکایات 

می تواند مرجع اولیه بررسی شکایات یا اعتراضات 
انتخاباتی باشد.

تخطی
ماده نود و ششم:

)1( تخطی شامل اعمالی می گردد که غیرقصدی 
و ســهواً از طرف رأی دهنــده، کاندید، کارکن 
انتخاباتی، ناظر، مشاهد، رسانه و سایر شاملین در 

روند انتخابات واقع می گردد.
)2( تخطی های انتخاباتی از طرف کمیســیون 
و کمیســیون های مرکزی و والیتی شکایات با 
درنظرداشت نوعیت آن مطابق طرزالعمل مربوط 

رسیدگی می شود.
)3( رسیدگی به تخطی  رسانه ای توسط کمیته 

رسانه ها صورت می گیرد.
رســیدگی به تخطی، تخلف و شناسایی 

جرایم
ماده نود و هفتم:

)1( رسیدگی به موارد تخطی و تخلف مندرج این 
قانون از وظایف کمیسیون شکایات می باشد.

)2( کمیسیون شــکایات، جرایم مرتبط به روند 
انتخابات را بررسی، شناسایی و تشخیص نموده، 
مرتکبین آن را غرض تعقیــب عدلی به مرجع 

ذی صالح معرفی می نماید.
تخلف انتخاباتی و تأدیب

ماده نود و هشتم
)1( اعمال، ذیل تخلف انتخاباتی شمرده می شود:

1- ثبــت نــام بیــش از یک بار در فهرســت 
رأی دهندگان.

2- استفاده از ســمبول و سایر عالیم مربوط به 
کاندیدان در مراکز رأی دهی.

3- استفاده از ســمبول و سایر عالیم مربوط به 
کمیسیون و ادارات دولتی در مواد تبلیغاتی.

4- تحریــک یا وادارکردن اشــخاص به ارتکاب 
تخلف.

۵- عدم ارائه به موقع گــزارش و یا ارائه گزارش 
نادرست از امور مالی مبارزات انتخاباتی.

6- از بین بردن مواد تبلیغاتی کاندیدان دیگر.
7- ممانعت از دسترســی بــه معلومات و ایجاد 
محدودیت غیرقانونی برای ژورنالیستان از تهیه 

گزارش رویدادهای انتخاباتی.
8- ممانعت ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی 

از نظارت بر انتخابات.
9- ممانعــت در ثبــت نــام یا تهیه فهرســت 

رأی دهندگان.
10- راه انــدازی مبارزات انتخاباتی قبل یا بعد از 

موعد معین.
11- مصارف بیش از حد معینه طرزالعمل مندرج 
ماده هفتــاد و هفتم این قانون بــرای مبارزات 

انتخاباتی.
12- حمل سالح در مراکز رأی دهی.

13- انجام هرنوع تبلیغات به نفع یا ضرر کاندید 
توسط کارکن دولت.

14- استخدام کارکنان انتخاباتی مغایر طرزالعمل 
و لوایح مربوط.

1۵- بســته کردن محل رأی دهــی قبل از وقت 
معینه آن بدون عذر موجه.

16- ممانعت رســانه ها و ناظرین از عکاســی و 
فلم برداری از جریان رأی دهی به استثنای محالت 

زنانه که مشروط به اجازه مسئولین می باشد.
17- تشــویق رأی دهندگان بــرای رأی دهی به 

کاندید مشخص از جانب کارکنان انتخاباتی.
18- فلم برداری و عکاس از شخص حین رأی دهی 
به گونه ای که سری بودن رأی را خدشه دار نماید.

19- تغییر مرکز رأی دهی بدون درنظرداشــت 
طرزالعمل ها و لوایح مربوط.

20- رنگ نکردن انگشت حین رأی دهی از طرف 
رأی دهنده یا کارکن انتخاباتی.

21- عدم جلوگیری از رأی دهی اشخاص زیرسن.
22- امتنــاع از دادن فورم شــکایت به ناظرین 

کاندیدان.
23- رأی دهــی بیــش از آنچه کــه در قانون 

پیش بینی شده باشد در یک انتخابات.
24- ارائه معلومات غیرواقعــی کاندید در مورد 
شــرایط کاندید شدن به کمیسیون و کمیسیون 

شکایات.
2۵- بازنکردن مراکز رأی دهی توســط کارکنان 

کمیسیون در وقت معین بدون عذر موجه.
26- امتناع از انتقال مواد حســاس و مورد نیاز 
انتخاباتی از طرف کارکنان کمیسیون بدون عذر 

موجه.
27- عدم ترتیــب، نصب و توزیع فورم نتایج در 

مرکز رأی دهی.
28- عدم امضا و مهر در فورم نتایج و سایر اسناد 

انتخاباتی توسط کارکنان موظف کمیسیون.
29- ممانعت یا امتناع از ثبت اعتراضات و شکایات 

کاندیدان یا ناظران آن ها.
30- معطل قراردادن روند انتخابات در یک محل 

یا مرکز رأی دهی.
31- استفاده از دارایی، تسهیالت و منابع دولتی 

در مبارزات انتخاباتی.
32- عدم رســیدگی به شکایات و اعتراضات در 
مــدت معینه مندرج قانــون و طرزالعمل ها که 

موجب مختل شدن پروسه انتخابات گردد.
33- تغییر، تبدیل یا از بین بردن اسناد مربوط به 

فهرست رأی دهندگان.
34- نقــض اصول رفتــار کاندیــدان، ناظرین، 

مشاهدین، رسانه ها و کارکنان انتخابات.
3۵- عدم رعایت طرزالعمل ها و لوایح کمیسیون، 

کمیسیون شکایات و کمیته رسانه ها.
)2( مرتکبین تخلفات مندرج فقره )1( این ماده، 

حسب احوال طور ذیل تأدیب می گردند:
1- مرتکب تخلف مندرج جزء )1( حسب احوال 
مکلف به پرداخت مبلغ )12000( دوازده هزار الی 

مبلغ )۵0000( پنجاه هزار افغانی.
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2- مرتکب تخلفات مندرج اجزای )2و3( حسب 
احوال مکلف به پرداخت مبلغ پنج هزار)۵000( 

الی مبلغ پنجاه هزار)۵0000( افغانی.
3- مرتکب تخلف مندرج جزء )4( حسب احوال 
مکلف به پرداخت مبلغ چهل هزار )40000( الی 
مبلغ هشتاد هزار )80000( افغانی و تمام آرای 
کاندید مربوط در محالت مراکز رأی دهی ذی ربط 

باطل می گردد.
4- مرتکب تخالفت منــدرج اجزای )۵، 6، 7، 8 
و9( حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ ده هزار 

)10000( الی مبلغ سی هزار )30000( افغانی.
۵- مرتکــب تخلف مندرج جــزء )10( عالوه بر 
محروم شــدن از حقوق مندرج این قانون حسب 
احــوال مکلف بــه پرداخت مبلغ پنجــاه هزار 
)۵0000( الی مبلغ یک صد هــزار )100000( 

افغانی.
6- مرتکب تخلف منــدرج جزء )11( مکلف به 
پرداخت معــادل ده درصد مصارف بیش از حد 

معینه برای مبارزات انتخاباتی.
7- مرتکب تخلفات منــدرج اجزای )12 و 13( 
مکلف به پرداخت مبلغ ده هزار )10000( افغانی.

8- مرتکب تخلف مندرج جزء )14( حسب احوال 
مکلف به پرداخت مبلــغ ده هزار )10000( الی 

مبلغ بیست هزار )20000( افغانی.
9- مرتکب تخلفات مندرج اجــزای )1۵ و 16( 
حســب احوال مکلف به پرداخت مبلغ ده هزار 
)10000( الی مبلغ پنجاه هزار )۵0000( افغانی 

و انفصال شخص از وظیفه.
10- مرتکب تخلفات مندرج  اجزای )17 و 18( 
حســب احوال مکلف به پرداخت مبلغ پنج هزار 

)۵000( الی مبلغ ده هزار )10000( افغانی.
11- مرتکب تخلفــات مندرج  اجزای )19، 20، 
21، 22 و 23( حســب احوال مکلف به پرداخت 
مبلغ پنجاه هزار )۵0000( الی مبلغ یک صدهزار 

)100000(  افغانی.
12- مرتکب تخلف منــدرج جزء )24( عالوه بر 
محروم شدن از حقوق مندرج این قانون، حسب 
احوال مکلف به پرداخت مبلغ ده هزار )10000(  

الی مبلغ پنجاه هزار )۵0000( افغانی.
13- مرتکب تخلفات مندرج اجزای )2۵، 26، 27، 
28 و 29( عالوه بر انفصال از وظیفه، حسب احوال 
مکلف به پرداخت مبلغ پنجاه هزار )۵0000( الی 

مبلغ یک صدهزار )100000( افغانی.
14- مرتکب تخلف مندرج جزء )30( حســب 
احوال مکلف به پرداخت مبلغ ده هزار )10000( 

الی مبلغ سی هزار )30000( افغانی.
1۵- مرتکب تخلف مندرج اجــزای )31 و 32( 
حسب  احوال مکلف به پرداخت مبلغ پنجاه هزار 
)۵0000( الی مبلغ هشتاد هزار )80000( افغانی.
16- مرتکب تخلف مندرج جزء )33( حســب 
احــوال مکلف بــه پرداخت مبلغ پنجــاه هزار 
)۵0000( الی مبلغ یک صد هــزار )100000( 

افغانی.
17- مرتکب تخلف منــدرج جزء )34( عالوه بر 
محروم شدن از حقوق مندرج این قانون، حسب 
احوال مکلف به پرداخت مبلغ ده هزار )10000( 

الی مبلغ پنجاه هزار )۵0000( افغانی.
18- مرتکب تخلف منــدرج جزء )3۵(، کارکن 
انتخاباتی عالوه بــر انفصال از وظیفه، رأی دهنده 
و کاندید عالوه بر محروم شــدن از حقوق مندرج 
این قانون، حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ 
پنج هزار )۵000( الی مبلغ پانزده هزار )1۵000( 

افغانی.
)3( هرگاه تخلف مندرج فقــره )1( این ماده به 
اثــر تحریک، تهدید، ترغیب یا تشــویق صورت 
گرفته باشــد، معاونت در تخلف پنداشته شده، 
مرتکب مکلف به پرداخــت عین جریمه نقدی 

پیش بینی شده برای فاعل اصلی می باشد.
)4( کمیسیون می تواند بادرنظرداشت نوسانات و 
تورم پولی، در مبالغ جرایم نقدی و ســایر مبالغ 
مندرج این قانون افزایش یا کاهش را به حکومت 

پیش نهاد کند.
جرایم انتخاباتی و مجازات آن

ماده نود و نهم:
)1( اعمال ذیل جرایم انتخاباتی شمرده می شود:

1- سوء استفاده از وسایل و عالیم نظامی اعم از 
اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی به منظور 
ترســانیدن و یا تحت تأثیرقراردادن رأی دهنده، 
کاندید و یا ناظر و مشاهد به نفع و یا ضرر کاندید.
2- اخذ و یا پرداخت رشوت به منظور اعمال نفود 

در مراحل انتخابات.
3- تهدید، تخویف، هتک حرمت و اعمال فشار 
علیه رأی دهنده، کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه ها و 

کارکنان انتخابات.
4- پنهان کردن فورم نتایج و یا اوراق رأی دهی به 

منظور کتمان حقایق.
۵- جابجایی، انتقال یا تصرف در اسناد انتخاباتی 

خالف حکم قانون.
6- دریافت وجوه مالی از منابع غیرقانونی.

7- دریافت یا قبول مساعدت های مالی نقدی یا 
جنسی از اتباع و دول خارجی و یا نمایندگی های 

سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان.
8- واردکردن تغییــر در فورم های نتایج با آرای 
استعمال شده در صندوق طوری که باهم مطابقت 

نداشته باشند.
9- مداخله در سیستم های نرم افزاری و سخت افزار 

مراکز جمع بندی نتایج بدون مجوز قانونی.
10-  تشدد یا خشونت و یا برهم زدن وضع امنیتی 

که منجر به اخالل جریان انتخابات گردد.
11- ســرقت و یــا از بین بردن اســناد و اوراق 

رأی دهی و یا مواد حساس انتخاباتی.
12- ثبت نام با اســناد تزویرشــده در فهرست 

کاندیدان.
13- استعمال رأی با سند تزویرشده.

14- استعمال رأی در غیاب شخص رأی دهنده.
1۵- خرید و فروش آراء.

16- تغییر یا تبدیل اسناد انتخاباتی اعم از کتاب 
ثبت، فورم های ثبت نتایج و اوراق رأی دهی به نفع 

یا ضرر کاندید.
17- کم کــردن و یــا زیادکــردن آرا در جریان 

انتخابات به نفع یا ضرر کاندید.
18- پنهان کــردن و یا عدم طی مراحل به موقع 
اعتراض و شکایت درج شــده به منظور کتمان 

حقایق.
19- کتمان یا عدم اطالع کارکن کمیســیون از 

مشاهده تخلف در محل رأی دهی.
20- ممانعت از حضور ناظر، مشاهد یا رسانه ها در 
جریان پروسه رأی دهی و شمارش آرا به منظور 

کتمان حقایق.
)2( مرتکبین جرایم انتخاباتی مندرج فقره )1( 

این ماده طور ذیل به مجازات محکوم می گردند:
1- مرتکب جــرم مندرج جــزء )1( به حبس 

قصیری که از سه ماه کمتر نباشد.
2- مرتکب جرایم مندرج اجــزای 2 و 3 عالوه 
بر محروم شدن از حقوق مندرج این قانون برای 

مدت پنج سال، به حداکثر حبس قصیر.
3- مرتکب جــرم مندرج جــزء )4( به حبس 

متوسط الی دو سال.
4- مرتکب جرایم مندرج اجزای )۵، 6، 7 و 8( به 

حبس متوسط الی سه سال.
۵- مرتکب جرم مندرج جزء )9( به حبس که از 

یک ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد.
6- مرتکب جرم مندرج جزء )10( به حبس بیش 

از دوسال.
7- مرتکب جرم مندرج جــزء )11( به حداکثر 

حبس متوسط.
8- مرتکب جرایم مندرج اجزای )12، 13 و 14( 
عالوه بر محروم شدن از حقوق مندرج این قانون، 

به حبس قصیر.
9- مرتکــب جرم مندرج جــزء )1۵( به حبس 

متوسط  الی سه سال.
10- مرتکب جرایم مندرج اجزای )16 و 17( به 

حبس متوسط بیش از سه سال.
11- مرتکب جرم منــدرج جزء )18( به حبس 

قصیری که از سه ماه کمتر نباشد.
12- مرتکب جرایم مندرج اجزای )19 و 20( به 

حبس متوسط الی سه سال.
)3( هرگاه جرایم مندرج فقره )1( این ماده به اثر 
تحریک، تهدید، ترغیب یا تشویق صورت گرفته 
باشــد، مرتکب آن به عین مجــازات فاعل جرم 

محکوم می شود.
)4( جرایم نقدی و مجازات های مندرج این قانون 
از طریق کمیسیون ابالغ و توسط مراجع تنفیذ 

قانون تطبیق می گردد.



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره دوازدهم
حوت 1396

فصل شانزدهم
مراجعه به آرای عمومی 

طرز مراجعه به آرای عمومی
ماده صدم:

)1( رئیس جمهــور می تواند در موضوعات مهم 
ملی سیاســی، اجتماعی یا اقتصــادی به آرای 

عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.
)2( هرگاه رئیس جمهور در مورد مراجعه به آرای 
عمومی تصمیم اتخاذ کند، موضوع حداقل ســه 
ماه قبل از مراجعه به آرای عمومی، به کمیسیون 

راجع می گردد.
اتخاذ تدابیر و طرز برگزاری مراجعه به آرای 

عمومی
ماده یک صد و یکم:

)1( کمیسیون مکلف اســت در مدت معینه با 
درنظرداشــت موضوع مراجعه به آرای عمومی، 

تدابیر الزم را اتخاذ نماید.
)2( طــرز برگزرای مراجعه بــه آرای عمومی با 
درنظرداشــت موضوع آن در طرزالعمل جداگانه 

تنظیم می گردد.
نظارت از مراجعه به آرای عمومی

ماده یک صد و دوم:
مراجعه به آرای عمومی در سراســر کشــور در 
یک روز دایر شــده و از روند برگزاری آن ناظرین 
و مشــاهدین احزاب سیاســی، نهادهای مدنی، 
رسانه های آزاد و سازمان های بین  المللی نظارت 

می نمایند.

فصل هفدهم
احکام متفرقه
انتخابت فرعی

ماده یک صد و سوم:
)1( هرگاه یکی از اعضای ولســی جرگه، شورای 
والیتی، شورای ولسوالی، شورای قریه و مجلس 
شاروالی به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزه 
انتخاباتی مربوط بــرای میعاد باقیمانده، مطابق 
احکام این قانون تدویر می گردد، مشروط بر این 
که حداقل یک ســال به ختــم دوره کاری نهاد 

انتخابی باقی مانده باشد.
)2( هرگاه شــاروال به قتل برســد، انتخابات در 
سطح حوزه انتخاباتی مربوط مطابق احکام  این 

قانون برگزار می شود.
تعویق و تعلیق انتخابات

ماده یک صد و چهارم:
)1( هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی 
یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادالنه 
را در تدویر انتخابات غیرممکن سازد و یا این که به 
مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات 
به پیشنهاد کمیسیون و تأیید کمیته ای متشکل 
از رئیس و اعضای شــورای امنیت ملی، رؤسای 
مجلسین شــورای ملی، رئیس ستره محکمه و 
رئیس کمیسوین مستقل نظارت بر تطبیق قانون 

اساسی افغانستان از تاریخ معینه الی مدت چهار 
ماه تعویق می گردد.

)2( هرگا اوضاع و حــاالت مندرج فقره )1( این 
ماده طــی مدت چهار ماه رفــع نگردد، کمیته 
می توانــد مدت مذکور را برای چهــار ماه دیگر 

تمدید نماید.
)3( تصمیم کمیته مندرج فقره )1( این ماده به 

اکثریت آرای اعضای آن اتخاذ می شود.
)4( هــرگاه حاالت مندرج فقــره )1( این ماده 
منحصــر به یک یا چند حوزه انتخاباتی باشــد، 
کمیته می تواند برگــزاری انتخابات را در همان 
حوزه الی رفع آن حالت و بهبود اوضاع تعلیق کند.
)۵( هرگاه انتخابات در یک حوزه انتخاباتی ناقص 
تشخیص شود، کمیســون می تواند امر برگزاری 

مجدد انتخابات را در حوزه مذکور صادر نماید.
)6( هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای 
عهده های انتخاباتی مندرج این قانون الی برگزاری 
انتخابات و اعالم نتایــج آن به کار خویش ادامه 

می دهند.
تعهدنامه

ماده یک صد و پنجم:
کاندیدان، احزاب و ائتالف احزاب سیاسی، رسانه ها 
ناظرین و مشاهدین مکلف اند، تعهدنامه تهیه شده 

از جانب کمیسیون را امضا نمایند.
تأمین امنیت

ماده یک صد و ششم:
وزارت امور داخله و سایر مراجع ذی ربط امنیتی به 
منظور تأمین امنیت و حفاظت اعضای کمیسیون، 
کمیسیون های مرکزی و والیتی شکایات و دفاتر 

مربوط آن ها تدابیر الزم را اتخاذ می نمایند.
نشریه، نشان و مهر

ماده یک صد و هفتم:
کمیسیون و کمیســیون مرکزی شکایات دارای 

نشریه، نشان و مهر مخصوص می باشند.
وضع و نشر لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها

ماده یک صد و هشتم:
)1( کمیسیون و کمیســیون مرکزی شکایات 
مکلف اند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، 
لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودهای جداگانه را وضع 

و نشر نمایند.
)2( کمیسیون و کمیســیون مرکزی شکایات 
مکلف اند لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودهای مندرج 
ایــن قانون را حداقل 90 روز قبل از روز برگزاری 

انتخابات نشر نمایند.
انفاذ

ماده یک صد و نهم:
این قانون از تاریخ توشــیح، نافــذ و در جریده 
رسمی نشــر گرد و با انفاذ آن، قانون انتخابات و 
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون 
مستقل  انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی 
منتشره جریده رسمی شماره 1207 سال 1394 

ـ.ش و سایر احکام مغایر آن ملغی می گردد. ه

از صفحه 45

د ښځو او اشومانو د

کې د ښــځو او ماشــوماانو د ځورونې او اذيت 

مرتکــب يش، لــه احوالو رسه ســم د محکمې 

لخــوا لــه پينځــو زرو )۵000( څخــه تر لس 

زرو )10000( افغانيــو پــورې پــه نغدي جزاء 

محکوميږي.

د کار په ځای کې د ښــځې يا ماشوم د 

ځورونې او اذيت د مرتکبينو مجازات

شپږويشتمه ماده:

که چېرې يو شخص د کار په ځای، تعليمي 

او تحصييل مرکزونو يا روغتيايي مرکزونو کې د 

ښــځو يا ماشــومانو د ځورونې او اذيت مرتکب 

يش، لــه احوالــو رسه ســم د محکمــې لخوا 

لــه لســو زرو )10000( څخــه زيات تر شــلو 

زرو )20000( افغانيــو پــورې پــه نغدي جزاء 

محکوميږي.

مشدده حالتونه

اووه ويشتمه ماده:

د ښــځو او ماشــومانو د ځورونــې او اذيت 

ارتکاب پــه الندې حالتونو کې مشــدده ګڼل 

کيــږي، مرتکــب يــې لــه احوالو رسه ســم د 

محکمې لخوا له دريو څخه تر شــپږو مياشــتو 

پورې په حبس محکوميږي:

1- په هغه صورت کې، چې د جرم ارتکاب 

د اســتاذ، مريب، طبيــب يا آمر په واســطه له 

موقــف او مقام څخه په ګټه اخيســتنې تررسه 

شوی وي.

2- په هغه صــورت کې چې د جرم ارتکاب 

د مجني عليه په جسمي يا رواين صدمې متام 

شوی وي.

3- په هغه صورت کــې چې جرم په مکرره 

توګه تررسه شوی وي.

د پوهاوي ورکولو پروګرامونه

اته ويشتمه ماده:

اداره مکلفــه ده، د دې قانــون له حکمونو 

څخه د پوهاوي په منظــور د اړوندو کارکوونکو 

لپاره اړين پروګرامونه طرحه او پيل کړي.

انفاذ

نهه ويشتمه ماده:

دغه قانون په رسمي جريده کې د خپرېدو 

له نېټې څخه يوه مياشــت وروسته نافذيږي او 

پــه نافذيدو رسه يــې د 1377 کال په )9۸9( 

ګڼه رسمي جريده کې خپور شوي د ښځې پر 

وړاندې د تاوتريخوايل د منع قانون د درېيمې 

مــادې )7( جزء د پينځمې مادې )1۴( جزء او 

دېرشمه ماده او د 139۴ کال په )11۵۸( ګڼه 

رسمي جريده کې خپره شوې د ښځو د ځورولو 

او اذيت د منع مقرره ملغی کيږي.


