
 

 

 

 

 

 

 بشر پژوهشی حقوقـاساسنامه فصلنامه علمی
 



 | 1 هصفح

 اساسنامه فصلنامه علمیـپژوهشی حقوقبشر

مقدمه: 

تاریخ   به  که  است  بشر  ملی حقوق  نهاد  یگانه  افغانستان  بشر  فرمان    1۳۸1جوزا    1۶کمیسیون مستقل حقوق  و  بن  توافقنامه  اساس  بر 

5۸و با تسجیل در ماده  1۳۸۲افغانستان تشکیل شد، سپس با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان در سال    یجمهوررئیس

 .، مبنای قانونی یافتحقوق بشر در افغانستان و بهبود آن و حمایت از آن آن، به منظور نظارت بر رعایت

افغانستان در ادامه فعالیت با هدف گسترش ارزشکمیسیون مستقل حقوق بشر  در کشور و بر اساس ماده    های حقوق بشری های خود 

باشد( تصمیم گرفت از آغاز سال  مهر مخصوص می  های خود )کمیسیون دارای نشریه، آرم وچهارم قانون تشکیل، وظایف و صالحیتوسی

 حقوق بشر« منتشر کند.   « را به گونه »فصلنامه حقوق بشر »ماهنامه  میالدی  ۲0۲0

جانبه به دار پرداختن همهپژوهشی، عهدهـ و مطالعات حقوق بشری، فصلنامه »حقوق بشر« با رویکرد علمی با توجه به نیاز کشور به پژوهش 

سازی، انگیزه پژوهش در این عرصه را افزایش دهد  و مسأله کوشد با طرح مسألهاین، می بر بشری خواهد بود. بناین موضوعات حقوق ترمهم

و در نهایت    گفتمان حقوق بشری در کشور یاری رساند  گیری توان به شکل بشری میهای تازه برانگیزد. با طرح گفتارهای حقوق و پرسش

های آن که رعایت هرچه بیشتر و بهتر حقوق بشر، حمایت از آن و گسترش و  گام به تحقق هدف بهوق بشر را گام کمیسیون مستقل حق

 تر کرد. بشری در کشور است، نزدیک های حقوقسازی ارزشنهادینه

فصل نخست: کلیات 

 بشر حقوق پژوهشی ـعلمی فصلنامه  نام نشریه: ـ ماده اول 

 بشر افغانستانیون مستقل حقوق کمیس صاحب امتیاز: ـ ماده دوم

تهیه، مدیریت و انتشار این فصلنامه را ریاست نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر عهده دارد.   ماده سوم ـ ناشر:

 ماهه سه  ماده چهارم ـ ترتیب زمانی انتشار:

 سراسر کشور ماده پنجم ـ قلمرو پخش و توزیع:

ترین دستاوردهای پژوهشی در عرصه مطالعات و تحقیقات های پژوهشگران و تازهفصلنامه به بازتاب پژوهشنوع فعالیت:  ماده ششم ـ  

پردازد و تابع مقررات اداری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و قوانین و مقررات کشوری در عرصه مطبوعات بشری می ق حقوقی و حقو

 است.

فصلنامه در حوزه پژوهش حقوقی مستند به کارشیوه نشراتی ریاست نشرات و ارتباطات کمیسیون،    موضوع و هدف انتشار:  ـ  مهفتماده  

 منتشر خواهد شد: ها هدفبشری به منظور تحقق این و حقوق 

های حقوق بشری است.ترین موضوع جانبه به مهمدار پرداختن همهپژوهشی، عهدهـفصلنامه، با رویکرد علمی  -1

کوشد برای کمیسیون و کارمندان آن، نیز استادان و دانشجویان خوراک فکری حقوق بشری فراهم کند.فصلنامه می  -2

دهی به گفتمان حقوق بشری، فعالیت خواهد کرد. فصلنامه به منظور تولید گفتار و شکل -3

ها و نیازهای اندیشگی در این حوزهانگیزه پژوهش در موضوع های حقوق بشری را افزایش دهد و  به پرسش کوشدفصلنامه می -4

پاسخ دهد.

بشری؛ های علمی در حوزه مطالعات حقوقی و حقوقآوری بستری مناسب برای انتشار آخرین یافته فراهم  -5

ی؛گذاری و حقوقانتقادی معضالت موجود در عرصه قانونـبررسی علمی -6

های مناسب برای تولید علم برای دانشجویان، پژوهشگران و... .آوری زمینهفراهم  -7

  مخاطبان فصلنامه:ـ  مهشتماده 

در کشور منتشر خواهد شد:منظور تأمین نیازهای علمی این افراد این نشریه به

ها و مزاکر علمی علوم انسانی؛استادان دانشگاه -1

علوم انسانی؛ پردازان نظریه پژوهشگران و  -2

اعضا و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سراسر کشور؛  -3

.های علوم انسانی دانشجویان رشته -4



 

  | ۲  هصفح

 اساسنامه فصلنامه علمیـپژوهشی حقوقبشر

 فصل دوم؛ تشکیل فصلنامه:  

 :بشر عبارتند ازپژوهشی حقوقـ مدیره فصلنامه علمی اعضای تشکیل یا هیئت ـ منهماده 

 فرهنگ  اهللمسئول: ذبیح مدیر یکم؛

 سردبیران: شکور نظری )فارسی( و نصرت الهام )پشتو( دوم؛

 دبیر علمی: پوهندوی محمدایوب یوسفزی  سوم؛

 گذاری: چهارم؛ شورای سیاست 

  وب یامحمد   یپوهندوچ(    ادیص  هیراضج(    قیخل  اهللاحسانی ث(  عقوبیبنفشه  ت(    شکراهلل مشکوری پ(  نظر  میحمدنعب( م  شهرزاد اکبرالف(  

 ی وسفیاسداهلل ی و خ( صالحشبنم ی ح( وسفزی

 : عبدالشکور اخالقی اجراییمدیر  پنجم؛

 و صدیق دقیق  فرید شفایی ،مترجمان: علی رحیمی ششم؛

 آرا: خلیل سراتوس طراح و صفحه هفتم؛ 

 هشتم: عکاس: مریم فرزامی

 : هاصالحیتفصل سوم؛ وظایف و 

 مسئول: مدیر  هایصالحیتوظایف و  ـ مدهماده 

 انجام تشریفات قانونی انتشار فصلنامه؛ یکم:

 تنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه؛ :دوم

 های داخلی؛تدوین مقررات و کارشیوه :سوم

 پیشنهاد اعضای مدیریتی و اجرایی فصلنامه به هیئت رهبری؛ :چهارم

 گذاری است.ای سیاستمنظور اداره فصلنامه، جز وظایفی که در صالحیت سردبیر و شورنوع اقدام الزم بههر :پنجم

از  نباید فصلنامه خواهد بود. این مدت  گونه موقت به عهده سردبیرمسئول تمامی وظایف مندرج در ماده هفتم بهمدیر نبود در  روشنگری:

قل پذیر است و در این صورت باید رئیس کمیسیون مست تمدیدو در صورت لزوم تا شش ماه توسط ریاست کمیسیون  کند  سه ماه تجاوز  

 معرفی شود.تعیین کند تا پس از تصویب هیئت رهبری، به وزارت اطالعات و فرهنگ  مسئولی جدیدحقوق بشر افغانستان مدیر 

 سردبیر: هایصالحیت وظایف و  ـ میازدهماده 

شناسی، تنظیم فراخوان و سپردن موضوع برای تصویب، سپس    گذاریسیاست انتخاب موضوع هر شماره فصلنامه، پیشنهاد آن به شوران    :یکم

 آن به طراح و در نهایت دستور انتشار آن به مسئول فضای مجازی؛

 نظارت بر روند ویرایش و ترجمه مقاالت؛  : دوم

 آرایی فصلنامه؛و مدیریت روند دریافت مقاالت، ارزیابی و داوری، نیز طراحی و صفحه اجرایینظارت بر کار مدیر   :سوم

نظمی در  گونه تأخیر و یا بی، اداری و خدماتی به نحوی که هیچ، مالی، هنری کارکنان فنیت بر امور داخلی نشریه و اداره  نظار  :چهارم

 رخ ندهد. انتشار فصلنامه 

 های دبیر علمی:ماده دوازدهم ـ وظایف و صالحیت 

 ؛اییکم( مطالعه و ارزیابی علمی مقاالت بر اساس روش تحقیق علمی و اصول حرفه 

 های اصالحی خود در حواشی مقاالت؛  دوم( یادداشت دیدگاه

 ها؛ شناسی برای فراخوانموضوع سوم( همکاری در پیشنهاد موضوع برای هر شماره و 

 گذاری و هیئت رهبری. چهارم( تأمین روابط سازمانی مدیریت فصلنامه با شورای سیاست

 : گذاریسیاست شورای  هایصالحیت وظایف و  سیزدهم ـماده 

 ؛و نظارت بر اجرای آنسردبیر و  مسئولبه مدیر فصلنامه ارزشی و محتواییمشی : پیشنهاد خطیکم



 

  | ۳  هصفح

 اساسنامه فصلنامه علمیـپژوهشی حقوقبشر

 ها برای انتشار؛ های مورد پذیرش کمیسیون و تأیید آن ها و ارزششده پیش از انتشار بر اساس سیاستبررسی مقاالت فرستاده: دوم

 مسئول؛مدیراز سوی  فصلنامهساالنه پیشنهادی بودجه سوم( بررسی و تأیید 

 ؛مسئول به مدیر فصلنامه: پیشنهاد تغییر تیراژ و زمان انتشار چهارم

 .شودمطرح می گذاریشورای سیاستبرای تصویب یا اظهار نظر در سردبیر  و مسئول : رسیدگی به اموری که از طرف مدیرپنجم

 : یمدیر داخل هایصالحیت وظایف و  چهاردهم ـ ماده

 دبیر؛با هماهنگی و حضور مدیرمسئول و سر  گذاریسیاست شورای  هایبرگزاری نشست : یکم

 برای نویسندگان؛ انداوران و سردبیر دبیر علمی، ،گذاریسیاست: دریافت مقاالت و ارسال پاسخ شورای دوم

تألیف به نویسندگان،  اجرای امور اداری مربوط به فصلنامه: پیگیری امور مربوط به چاپ از طریق تدارکات، پیشنهاد  :  سوم پرداخت حق 

 نظارت و پیگیری امور مربوط به روند پخش و توزیع.  

 ل؛مسئونفعان با نظر مدیرذی دیگرو  فصلنامهها، صدور گواهی و تأمین ارتباط بین : پاسخ نامهچهارم

 .خواهد شد سپردهبه او و سردبیر مسئول تشخیص مدیر اکه ب دیگری وظایف :پنجم

 و چگونگی چاپ و بخش منبع مالی ؛فصل چهارم

 منبع مالی این فصلنامه بودجه ساالنه کمیسیون و اختصاص بودجه در آن برای انتشار فصلنامه است. ماده پانزدهم ـ منبع مالی:

ها براساس ضوابط اداری کمیسیون و قوانین کشوری در عقد قرارداد چاپ با چاپخانهبا    این فصلنامه  اپ:شانزددهم ـ چگونگی چماده  

 . شودچاپ می این زمینه

های مورد نظر در کابل و از  این فصلنامه را بخش تدارکات کمیسیون در دفتر مرکزی به نشانی ماده هفدهم ـ چگونگی پخش و توزیع: 

 کند.تی در سراسر کشور پخش و توزیع میطریق دفاتر ساحوی و والی

 انحالل فصلنامه ؛فصل پنجم

 :چگونگی و چرایی انحاللهیژدهم ـ ماده 

 ؛با تصمیم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر و تأیید هیئت رهبری مبنی بر نبود ضرورت برای انتشار آن :یکم

 . با پیشنهاد ریاست نشرات و ارتباطات کمیسیون و تأیید هیئت رهبری :دوم

 




