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موارد  ترین  ناهنجار  از  یکی  جنسیتی  یا  جنسی  خشونت 

سازمان  گزارش  به  است.  شده  شمرده  برش  حقوق  نقض 

با  خود  زندگی  طول  در  زنان  صد  در   35 بهداشت  جهانی 

خشونت جنسی از سوی رشیک نزدیک و یا شخص دیگر رو 

برو شده اند.

اینکه وارد بحث اصلی خشونت جنسی یا جنسیتی  قبل از 

اییم. شویم اشاره به خلقت زن در اسالم می 

موثر  در  انسانی نقش  پیکر جامعه  از  نیمی  به عنوان  زن 

پرورش و تربیت فرزندان را  انسانی و  نسل  بقاء و گسرتش 

اید و با داش مهر، عطوفت، بردباری و  وده و می  ایفا 

حوصله مندی، نقش بارز آن در کنار مرد همیشه در محراق 

توجه اندیشمندان قرار داشته است. در طول تاریخ زنان پا به 

پای مردان همگام و همراه با آنان در پیمودن مسیر پر پیچ 

و خم زندگی نقش ارزنده ای داشته است. با وجود که زنان 

همیشه در کنار مردان بطور مستقیم و غیر مستقیم نقش 

آفرین بوده اند ولی بسیاری از عل و دانشمندان نخواسته 

را در  اند نقش حقیقی و جایگاه واقعی زن  یا نتوانسته  و 

معرفی  است  شایسته  آنطوریکه  انسانی  ع  اجت و  خانواده 

کنند.

نا پروردگار ش  آیه یک سوره نساء می فرماید:ترجمه؛ ه

را از نفس واحد خلق کرده است. زنان و مردان که امروز در 

عا پراکنده اند از وصلت آدم و بی بی حوا بوده که خلقت 

شان بر می گردد به آن دو ( آدم و حوا) در واقع قران کریم 

ن گوهر و حقیقتی که حرضت آدم (ع)  می فرماید که ازه

در  کردم.  خلق  نیز  را  حوا  رسشت  ن  ه از  کردم  خلق  را 

از  دو  هر  حوا  و  آدم  حرضت  که  گفت  توان  می  حقیقت 

ماهیت واحد برخوردارند و رسشت آن دو یکی است و تنها 

نزد خداوند کسی گرامی است که با تقوا و پرهیز گار باشد. 

مخصوص  جایگاه  و  نقش  مخلوقات  امی  هستی  عا  در 

گرفته  قرار  موجودات  همه  راس  در  انسان  و  دارد  را  خود 

و ارشف مخلوقات است در میان انسانها مساله قابل توجه 

منظر روحی  از  که  و تفاوتهای  باشد  می  موضوع جنسیت 

وفزیکی در زن و مرد با توجه به ساختار فزیکی آنان وجود 

دارد.

زن و مرد  میان  است که  تفاوت های  توجه،  موضوع قابل 

دیده می شود که خود مسبب نقاط قوت و ضعف در میان 

ن  کت توان  ی  هم  طرفی  از  است.  شده  جنس  دو  این 

داش خصلت  و  زیاده خواهی  بر حسب  انسانها  که  ود 

ند و داش روحیات خشن  متجاوزانه با توجه به فزیک توا

نسبت به زنان همیشه قرش ناتوان و کم توان جامعه بویژه 

زنان و دخرتان را مورد خشونت های گوناگون قرار می دهند. 

ل خشونت توسط مردان باالی زنان اشکال زیادی دارد  اع

مانند آزارجسمی، روانی، جنسی، قتل ها به اصطالح ناموسی، 

ازدواج اجباری و  کش نوزاد دخرت، قاچاق زنان و کودکان، 

به  و خشونت  تلقی شده  که هر یک خشونت  زود هنگام 

هر شکلی که باشد آزار دهنده و رنج آور است و از جمله 

موانع در مسیر توسعه اقتصادی برش بوده که سالمت روحی 

و روانی افراد جامعه را جریحه دار می سازد.

سالیانه  متحد مراسم  است که سازمان ملل  دلیل  به همین 

آغاز  را  پایه جنسیت  بر  علیه خشونت  فعالیت  روزه،    16

کرده است مراسمی که با روز بین املللی زن برای پایان دادن 

به خشونت علیه زنان در 25 نوامرب رشوع و در روز حقوق 

برش در10 دسامرب به پایان می رسد. در این ایام خشونتی که 

زنان در رسارس دنیا متحمل می شوند برجسته ساخته و نهاد 

های ملی و بین املللی و زنان و دخرتان و مردان و پرسان را 

تشویق می کنند که برای ایجاد تغییر جهت به چالش گرف 

نا برابری جنسیتی به مبارزه بر خیزند.
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خشونت جنسى يا جنسيتى

ادامه درصحفه٢

ــوق  ــى حق ــس عموم ــدزى رئي ــان اهللا احم ــار ام ــرم پوهني ــر بامحت ــه  مختص مصاحب
ــه ج .ا .ا ! وزارت عدلي

ابتــدا مــی پردازیــم بــه معرفــی کوتــاه محــرتم پوهنیــار امــان 

اللــه احمــدزی رئیــس عمومــی حقــوق:

ــان  ــی خ ــد موس ــدزی فرزن ــه احم ــان الل ــار ام ــرتم پوهنی مح

ــت،  ــده اس ــد گردی ــل متول ــت کاب ــال١٣٦٨ه ش دروالی درس

دوره ابتدائیــه مکتــب را درمکتــب متوســطه شــاه شــهید 

ــه  ــات ب ــتاد بی ــی اس ــه عال ــب لیس ــه را در مکت و دوره لیس

ــودن آزمــون کانکــور درســال  پایــان رســانیده، بعــد ازســپری 

۱۳۸۷وارد پوهنتــون مرکــزی کابــل گردیــده و تحصیــالت عالــی 

ارنوالی   خویــش را بــه درجــه لســــــــانس در رشــته قضــاء و 

کابــل  پوهنتــون  سیاســی  علــوم  و  حقــوق  ــی  درپوهن

ــام رســانیده اســت و در ســال ۲۰۱۷وارد  ــه ا درســال١٣٩٠ ب

لی کشــور آمریــکا شــده و ماســرتی  پوهنتــون اوهایوشــ

ــک  ــداری دیموکراتی ــوق، حکومت ــته حق ــش را در رشـــــ خوی

و حاکمیــت قانــون از پوهنتــون مذکــور بدســت آورده اســت. 

ــه مــدت  ــی ب ــام دوره تحصیل ــای احمــدزی بعــد از ا   آق

ــون وزارت  ــذ قان ــال در ریاســت تنفی ــه یکســــــــ ــک ب نزدی

ــوده و متعاقبــاْ شـــامل  مبــارزه بامــواد مخــدر ایفــای وظیفــه 

ــی حقــوق و علــوم سیاســی پوهنتــون  کادر علمــی پوهن

کابــل گردیــده و الــی اکنــون منحیــث عضــو کادر علمــی 

ــن  ــی مضامی ــی در آن پوهن ــوق خصوصــــ ــت حق ن دیپار

ــوده و مــرصوف خدمــت مــی  مختلفــه حقوقــی را تدریــس 

باشــد.

آقــای احمــدزی در کنــار فعالیــت هــای اکادمیــک عضویــت 

ــع  ــل مداف ــث وکی ــتان را منحی ــع افغانس ــن وکالی مداف انجم

نیــز دارا بــوده و در پــروژه هــای مختلفــه اصالحــات حقوقی 

ــت. موصــوف از  ــل بــوده اس ــون نیــز دخی ــت قان و حاکمی

ــی  ــود عمل ــب رهنم ــه و ترتی ــت در تهی ــه عدال ــق پروس طری

اجــرااٌت بــرای ادارات حقــوق افغانســتان، رهنمــود معلــو 

ــی ســهم  ت تجارت ــ ــول محاک ــود اص ــی و رهنم ــات حقوق م

داشــته اســت. آقــای احمــدزی منحیــث عضــو کمیتــه تســوید 

نیــز  عدلیــه  وزارت  بــا  اداری  ت  محاکــ اصــول  قانــون 

همــکاری داشــته و بــا ســایرنهادهای کمــک کننــده دربخــش 

ــه مشــوره  ــاد تقنینــی، ارائ ــی، در بخــش اسنــ ــی و قضای عدل

هــای حقوقــی و خدمــات حقوقــی نقــش عمــده را ایفــا 
ــوده اســت.

ــه  ــرتم عدلی ــنهاد وزارت مح ــاس پیش ــه اس ــوف ب ــراْ موص اخی

ــخ ۲۶/٨/  ــه تاری ــوری ب ــت جمه ــی ریاسـ ــام عال ــم مق و حک

۱۳۹۹باحفــظ کادرعلمــی بــه حیــث رئیــس عمومــی حقــوق 

ــوده و ایفــای وظیفــه  ــه تقــرر حاصــل  وزارت محــرتم عدلی

ــد. ی مین

   درابتــدا راجــع بــه ســواالت کــه ازایشــان بــه ارتبــاط نقــش 

ــه  ــرتم عدلی ــوکات وزارت مح ــوق در چ ــت ادارات حق واهمی

ــوده انــد: صــورت گرفــت چنیــن جــواب ارایــه 

ادارات حقــوق وزارت عدلیــه در زنجیــره عدالــت و در جمــع 

ــی و قضــای بــه خصــوص در بخــش دعــاوی  نهــاد هــای عدل

ــی،  ــون و تجارت ــخصیه، دی ــاوی احوالش ــمول دع ــی بش حقوق

امالکــی و حتــی حقــوق عامــه نقــش برجســته ای دارنــد. چون 

در دعــاوی حقوقــی و تجارتــی ابتــدا ادارات حقــوق عرایــض 

حقوقــی را بررســی کــرده و قبــل از محکمــه اجــراآت میکننــد 

ــد  ــیه را میگذارن ــاس دوس ــه اس ــت ک ــوق اس ــذا ادارات حق ل

و  بعــداً بــه محکمــه احالــه میشــود کــه بعــد ازطــی مراحــل 

ــم نهایــی و  ــی درمرحلــه آخــر ادارات حقــوق حک ت محاک

ــد.  ــی گزارن ــه منصــه اجــرا م ــق و ب ــم را  تطبی قطعــی محاک

یعنــی اگــر ادارات حقــوق موجــود نباشــد ولــو حکــم محکمــه 

هرقدرعادالنــه، شــفاف و قانونــی باشــد ویــا هــم اگــر ادارات 

حقــوق اجــرا آت شــان  رسیــع شــفاف و قانونــی نباشــد ولــو 

ــه  ــت ک ــه درس ــم نتیج ــد بازه ــه باش ــه عادالن ــم محکم حک

ــی آیــد. بــه ایــن لحــاظ در  تاًمیــن عدالــت اســت بدســت 

ابتــدای دعــاوی حقوقــی در زنجیــره عدالــت ودر انتهــای 

طــی مراحــل دعــاوی حقوقــی ادارات حقــوق قــرار دارد و بــا 

نقــش خــود نتیجــه و رسنوشــت دعــاوی حقوقــی را مشــخص 

ــون  ــه قان ــن ک ــد از ای ــوق بع ــن ادارات حق ــازند. درضم میس

ــا درنظرداشــت  ــل حقــوق ســاخته شــد ب ــد طــرز تحصی جدی

مســئولیتی کــه درمــاده(٩)و(٢٢) قانــون طرزتحصیــل حقــوق 

پیشــبینی شــده درقســمت حــل و فصــل اختالفــات ازطریــق 

مصالحــه و میانجگــری قبــل از ارجــاع موضــوع بــه محکمــه 

ــن موضــوع از دو لحــاظ  ــد . ای نقــش بســیار برجســتهء دارن

قابــل اهمیــت اســت و نقــش ادارات حقــوق را برجســته 

ــا  ــم . ب ــم کار محاک ــن آوردن حج ــاظ پای ــی ازلح ــد. یک میکن
امــی نقــاط کشــور دعــاوی  یتوانــد از  وجــود کــه حکومــت 

ــد.  ــی شــود بررســی کن ــم راجــع م ــه محاک ــه ب ــی را ک حقوق

امــا هنــوز هــم نظــر بــه پرســونل موجــوده محاکــم و نظربــه 

ــه خصــوص دربخــش  تشــکیل محاکــم حجــم کاری محاکــم ب

ــاد اســت. ــی هنوزهــم زی ــای حقوقــی و تجارت قضای

ادارات حقــوق اســت کــه باحــل و فصــل اختالفــات ازطریــق 

مصالحــه و میانجگــری اختالفــات را حــل مــی ســازد و از 
ارســال دوســیه و از افزایــش حجــم کار در محاکــم میکاهــد. 

ــل و  ــوق درجهــت ح ــش ادارات حق ــن نق ــن حــال ای درعی
ــه  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــاظ حای ــن لح ــات از ای ــل اختالف فص

اختالفــات حقوقــی اصــأل وذاتــاً بــه طریــق مصاملــت آمیــزش 
ایجــاب مــی کنــد کــه حــل و فصــل شــود. بــه همیــن خاطــر 

ت  ت مدنــی و قانــون اصــول محاک در قانــون اصــول محاکــ
تجــاری تذکــر داده شــده اســت کــه محکمــه قبــل ازاجــراآت 

شــان  طرفیــن را بــه صلــح یــا مصالحــه و میانجگــری دعــوت 
میکنــد. ایــن موضــوع در قضایــای تجارتــی وقضایــای فامیلــی 

فــوق العــاده حایــز اهمیــت اســت. چــون درقضایــای تجارتــی 
ــن  ــه شــکل مســتمر اســت و ای ــط ب ــی رواب ــای فامیل و قضای

ــی شــود کــه بــا اجــراآت قضایــا حــل و فصــل شــود.  روابــط 
ــه  ــه حــل و فصــل ب ــد ک ــط ایجــاب میکن ــن رواب ــه ای درزمین

گونــه ای باشــدکه روابــط چــون حســاس اســت و او را صدمــه 
ــل  ــل و فص ــن روش روش ح ــاظ بهرتی ــن لح ــه ای ــاند. ب نرس

ــاملت  ــری اســت کــه روش مس ازطریــق مصالحــه و میانجگ
آمیــز اســت بــه تناســب حکــم محکمــه حایــز اهمیــت اســت 

. نهایتــاً حــل و فصــل ازطریــق مصالحــه و میانجگــری اهمیــت 
امــی  شــان در ایــن اســت. در صــورت کــه موفقانــه باشــد و 

ــه شــکلی  ــق مصالحــه ب اصــول و معیارهــای رســیدگی ازطری
ــان  ــق حکــم آس ــد تطبی ــه شــده باش مســلکی اش درنظرگرفت

میشــود. چــون حــل و فصــل ازطریــق محکمــه خواهــی 
نخواهــی یــک طــرف راضــی ویــک طــرف نــاراض میباشــد ولــو 

ــن بســت  ــه ب ــق حکــم ب ــته باشــد تطبی قناعــت وجــود داش
میرســد. امــا حــل و فصــل ازطریــق مصالحــه تطبیــق را آســان 

ــه  ــوق اســت ک ــن ادارات حق ــاظ ای ــن لح ــازد و از ای ــی س م
زمینــه ســازی بــری حــل و فصــل اختالفــات ازطریــق مصالحــه 

ــد. و میانجگــری میکن

ادامه درصفحه٢

ســجده  و  بــاش  خــود  ر  پــروردگا نــرب  فرما يــم  مر ی  ا
ــا  ركــوع  ن  ركوع كننــدگا بــا  و  كــن 

(٤٣ یه ن، آ (ســوره آل عمــرا
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٢- حقــوق میــراث: درایــن بخــش بــه توضیــح مســایل مربــوط 
بــه حقــوق میــراث اختصــاص یافتــه کــه موضوعاتــی چــون ارکان 

ورشایــط اســتحقاق میــراث، ترکــه و حقــوق متعلــق بــه آن، 

اســباب میــراث، ترتیــب مســتحقین ارث و معرفــی گــروه  کــه بــه 

ــد. ــراث می گردن ــراث مســتحق می ــباب می غیرازاس

٣- دیــون وتعهــدات: حــق شــخصی یــا تعهــد، منابــع حقــوق 
ــه،  ــا وجیب ــار تعهــد ی ــون مدنــی افغانســتان، آث تعهــدات در قان

ــایل  ــارت) و مس ــربان خس ــق ج ــذ از طری ــذ تعویضی(تنفی تنفی

مربــوط بــه تضمیــن حقــوق داینیــن.

٤- حقــوق تجــارت: کلیــات حقــوق تجــارت چــون تعریــف 
حقــوق تجــارت، منابــع حقــوق تجــارت، معامــالت تجارتــی 

ــالت  ــون معام ــی، چ ــالت تجارت ــواع معام ــن و ان ــح و تبیی ترشی

ــی  ــی تبعــی و معامــالت تجارت ــی، معامــالت تجارت تجارتــی اصل

ــه آن. ــک مربوط ــا تفکی ــط ب مختل

ــث  ــر بح ــوق تاج ــکام و حق ــورد اح ــری در م ــمت دیگ در قس

شــده اســت کــه تعریــف تاجــر، اهلیــت تجارتــی، وجایــب تاجــر 

ــون  ــه قان ــناد تجارتــی ک ــت. اس ــن بخــش اس ــامل ای ــه ش هم

ــی  ــه معرف ــد ب ای ــت می  ــر آن حکوم ــه ب ــل معامل ــناد قاب اس

گرفتــه شــده و احــکام مربــوط بــه آن توضیــح و تحلیــل گردیــده 

انــد. بخــش دیگــری از فصــل حقــوق تجــارت رهنمــود را افــالس 

تشــکیل داده اســت. در قســمت افــالس تعریــف افــالس، رشایــط 

ــه  ــیدگی ب ــر، رس ــالس تاج ــالن اف ــم اع ــار حک ــر، آث ــالس تاج اف

قضیــه افــالس از ســوی محکمــه تجارتــی و صالحیــت هــای 

ــام  ــل  ــه تفصی ــس ب ــر مفل ــی تاج ــئولیت جزای ــی و مس متول

ترشیــح گردیــده اســت. درضمــن بخــش حقــوق تجــارت در بــر 

گیرنــده تعهــدات و عقــود تجارتــی و رشکــت  هــای تجارتــی نیــز 

ــد. ــودن رهنمــود می افزای ــع ب ــی و جام ــه زیبای ــه ب اســت ک

ــک  ت و تفکی ــی ــامل تقس ــت: ش ــوق ملکی ــکام حق ٥- اح
امــوال و ملکیــت، حقــوق و منابــع آن، حقــوق عینــی و حقــوق 

ــا قلمــرو ملکیــت،  ــام جزئیــات آن چــون ســاحه ی ــا  ملکیــت ب

ــت مشــاع، اســباب  ــت و ملکی ــود ملکی ــت، قی ــت از ملکی ی ح

ــاق،  ــراث، التص ــتیالی می ــب و اس ــون تصاح ــت چ ــب ملکی کس

ــا  ــت ب ــازت و وصی ــفع، حی ــت، ش ــده ملکی ــال دهن ــود انتق عق

ــات آن، ــام جزئی

ــرع از  ــوق متف ــت، حق ــوق ملکی ــث حق ــر بح ــمت دیگ در قس

ــواع  ــاق، ان ــق ارتف ــاع، ح ــق انتف ــر، ح ــق حک ــون ح ــت چ ملکی

ــق  ــراء، ح ــق مج ــرور، ح ــق م ــه، ح ــون حقاب ــاق چ ــق ارتف ح

مثیــل و آثــار حقــوق ارتفــاق، مســایل مربــوط بــه حقــوق 

عینــی تبعــی چــون حــق حبــس، حــق اختصــاص، حــق تقــدم یــا 

ــن  ــن و ملکیــت در قوانی ــوق زمی ــی چــون حق ــاز موضوعات امتی

ــن  ــن ســکتوری، قوانی ــواع حــق مالکیــت در قوانی افغانســتان ان

ــت  ــتان، تثبی ــت در افغانس ــن و ملکی ــه زمی ــه ب ــذه در رابط ناف

ــداری،  ــور زمین ــم ام ــار تنظی ــدار اعتب ــناد م ــت، اس ــق مالکی ح

ــن یــا ملکیــت،  ــق مالکیــت زمی ــت ح ــا تثبی ــن ی ــه زمی تصفی

توزیــع، فــروش، انتقــال و اجــاره زمین هــا و مســایل مربــوط بــه 

ــن بخــش می باشــد. ــامل ای ــا همــه ش حریم ه

٦- بحــث عقــد: قواعــد عمومــی عقــود شــامل قانــون مدنــی 
ــز  ــود نی ــایر عق ــخص در س ــکام مش ــق اح ــه طب ــتان ک افغانس

ــی،  لیک ــود  ــه عق ــوط ب ــند، مســایل مرب ــت می باش ــل رعای قاب

ــرض،  ــد ق ــت، عقــد صلــح، عق ــود رشک ــه، عق ــع، هب ــون بی چ

ــث  ــون عقــد اجــاره و عقــد عاریــت. دربح ــود انتقــاع چ عق

عقــود مســایل مربــوط بــه عقــود کار چــون عقــد مقاولــه، 

ــد  ــد ودیعــت، عق ــت، عق ــد وکال ــد اســتصناع، عقــد کار، عق عق

ــه،  ــد حوال ــت، عق ــد کفال ــون عق ــق چ ــود توثی ــی، و عق نگهبان

عقــد رهــن اعــم از رهــن رســمی و رهــن حیــازی نیــز توضیــح 

ــد. ــده ان گردی

مفدیت، ارزش و کاررایی رهنمود:
چــون ادارات حقــوق وزارت،جــزء تشــکیالت اساســی و زیــر 

ــوق  ــی ادارات حق ــذا معرف ــد. ل ــی باش ــه م ــی وزارت عدلی بنای

ــل حقــوق  ــه تحصی ــات وظیف ــز و والی ــه درمرک ــه ک وزارت عدلی

ــم بــرای مدیــران و  ــی و حکمــی را دارنــد، ه اشــخاص حقیق

اعضــای مســلکی ادارات حقــوق وزارت عدلیــه مهــم و اساســی 

شــمرده می شــود و هــم بــرای اصحــاب دعــوی بخصــوص وکالی 

مدافــع کــه بــا ادارات حقــوق رسو کار دارنــد کــه ایــن مأمــول در 

ــام تســجیل و تبییــن گردیــده اســت. ایــن رهنمــود بــه خوبــی 

ــا  ــم اســت ت ــز بســیار مه ــن شــکل از لحــاظ ماهــوی نی ــه عی ب

اعضــای مســلکی ادارات حقــوق وزارت عدلیــه بداننــد کــه 

صالحیــت شــان از لحــاظ ماهــوی در بررســی قضایــا تاکجاســت. 

ــا شــامل  ــد، کــدام قضای این ــد بررســی  ــا را می توانن کــدام قضای

ــام مســایل  حیطــه صالحیــت شــان نیســت. در رهنمــود، 

ماهــوی و متنــی قوانیــن کــه ادارات حقــوق وزارت عدلیــه بــا آن 

دخیــل انــد و بایــد همــه روزه در اجــراآت خویــش بــه آن توجــه 

اینــد بــه صــورت بســیار مفصــل و همــه  اینــد و آنــرا رعایــت 

ــح شــده اســت. ــده و ترشی ــل گردی ــه و تحلی ــه تجزی جانب

ــه  ــود در آن اســت ک ــه فــرد رهنم ــی منحــرص ب ــی و ویژگ زیبای

ــایل  ــح مس ــار ترشی ــوع در کن ــش و موض ــر بخ ــود در ه رهنم

ــن  ــم قوانی ــه در فه ــرده اســت ک ــز طــرح ک ــی نی ــای فرض قضای

مربوطــه و اســتفاده از احــکام قوانیــن، اعضــای مســلکی ادارات 

ــد . ای ــتادی می  ــک و اس ــیار کم ــوق را بس حق

نوشــته های  ســایر  بــه  نســبت  دیگــری رهنمــود  مفیدیــت 

دیکــر در آن اســت کــه ایــن رهنمــود کلیــه مســایل مربــوط بــه 

ــه و عرصــه کــه اعضــای مســکلی  ــوق را از هــر جنب ادارات حق

و اداری ادارات حقــوق وزارت عدلیــه بــه آن نیــاز دارنــد، در 

ــن  ــ ای ــا داش ــذا ب ــا داده اســت. ل ــود ج ــه در خ ــک مجموع ی

ــلکی و  ــای مس ــران اعض ــه مدی ــت ک ــاز نیس ــر نی ــود دیگ رهنم

ــز در  ــن را نی ــب و قوانی اعضــای اداری ادارات حقــوق ســایر کت

رس میــز خــود داشــته باشــند. بــه ایــن معنــی کــه وجــود رهنمــود 

بــاالی میــز اعضــای مســلکی و اداری ادارات حقــوق، ایشــان را 

ــا و بــی نیــاز می ســازد. از نیازمنــدی بــه ســایر منابــع خــود کف

نتیجه گیری و پشنهاد:
ــن  ــم و شــمردیم، تدوی ــون گفتی ــا اکن ــر اســاس آنچــه از اول ت ب

جمهــوری  عدلیــه  وزارت  حقــوق  ادارات  اجــراآت  رهنمــود 

اســالمی افغانســتان را یــک گام بســیار مفیــد و اساســی در 

ــت  ــه و مفیدی ــوق وزارت عدلی ــازی ادارات حق ــلکی س راه مس

ــت و  ــق عدال ــرای اصحــاب دعــوی و در کل تطبی ــن ادارات ب ای

ــته و  ــر دانس ــد و موث ــور مفی ــی در کش ع ــام اجت ــن نظ تضمی

از ایــن طریــق از مقــام وزارت جلیلــه عدلیــه تقاضامندیــم کــه 

ــام اعضــای اداری و مســلکی  زمینــه توزیــع ایــن رهنمــود را بــه 

ادارات حقــوق وزارت عدلیــه در مرکــز و والیــات فراهــم کــرده و 

حتــی پیشــنهاد دارم کــه اگــر ممکــن باشــد اداره محــرتم «پــروژه 

اینــد  عدالــت» بــرای وکالی مدافــع نیــز از ایــن رهنمــود توزیــع 

ــق  ــده و در تطبی ــلکی ش ــه مس ــراف قضی ــام اط ــراآت  ــا اج ت

عدالــت همــه ســهیم باشــیم.

چگونگی تدقیق رهنمود به ابتکار ریاست عمومی حقوق:    

ــاز مــربم حقوقــی  ــک نی رهنمــود اجــراات ادارات حقــوق کــه ی

ــارت  ــت نظ ــت تح ــرتم عدال ــروژه مح ــکاری پ ــه هم ــوده و ب ب

هنگــی بــا وزارت عدلیــه تهیــه و ترتیــب گردیــده اســت  ودر ه

ــا  ــون ه ــاتید پوهنت ــط اس ــه توس ــود ک ــن رهنم ــات ای . محتوی

ــا  ــی و ب ــاوی حقوق ــش دع ــه در بخ ــا تجرب ــان ب ــوق دان و حق

مشــوره هــای مســلکی و تخنیکــی موظفیــن ادارات حقــوق 

ــود  ــورد رهنم ــالً درم ــد قب ــود. هرچن ــده ب ــب گردی ــه وترتی تهی

ــوق  ــمی  آن توســط ریاســت عمومــی حق ــد رس ــره و تائی متذک

ورهــربی وزارت عدلیــه قبــالً یــک سلســله نظریــات ارایــه شــده 

ــود  ــن رهنم ــت و رضورت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ..... ب ــود. ام ب

ــراء در  ــن رهنمــود ال اج ــدی ای ــدت مدی ــفانه م ــه  متأس و اینک

ــا درنظرداشــت  ــود، ب ــده ب ــی مان ــوق باق ــی حق ــت عموم ریاس

ــوق  ــام  ادارات حق ــرای  ــت  ب ــن ریاس ــت ای ــرار اس ــه ق اینک

ــردد و  ــر گ ــا) تکثی ــوالی ه ــات و ولس ــه والی ــور( هم رسارس کش

بایــد محتــوی آن تــا حــد زیــاد جوابگــو اجــراأت  عملــی ادارات 

ــد. ــوق باش حق

ــود تــا یــک کمیتــه ای  بنــاً ریاســت عمومــی حقــوق پیشــنهاد 

ــوده  و اطمینــان  لــی بــر رهنمــود متذکــره  تدقیقــی مــرور اج

اینــد کــه رهنمــود قابلیــت چــاپ و تکثیــر را دارا مــی  حاصــل 

باشــد.

ــه   ــب کیمت ــه در ترکی ــه محدویــت زمــان و بودج ــه ب ــا توج ب

ایندگــی از  کوشــش صــورت گرفــت تــا حتــی االمــکان تــوازن و 

ــود. ــه ش ــور درنظــر گرفت ــز و٤ زون کش مرک

ــوق، تحــت  ــراأت ادارات حق ــود  اج ــی رهنم ــه تدقیق ــاً کیمت بن

ریاســت محــرتم پوهنیــار امــان اللــه» احمــد زی «ریــس عمومــی 

نت  حقــوق و بــه اشــرتاک محرتم عــزت اللــه «جویا» ریــس دیپار

مطالعــه ترشیــح وآمــوزش قوانیــن ، محــرتم عبداللــه « عبداللــه 

« مشــاور امــور حقوقــی وتقنینــی وزارت عدلیــه، محــرتم فریــد 

ــل ،  ــت کاب ــوق والی ــت حق ــکی» رسپرســت ریاس ــد «خوش احم

ــی  محــرتم میرشــفیع اللــه «کوهســتانی» کارشــناس حقــوق مدن

وتجارتــی  ریاســت عمومــی حقــوق، محــرتم ربیــع اللــه «غوثــی 

« کارشــناس حقــوق مدنــی و تجارتــی ریاســت عمومــی حقــوق، 

ــوق حــوزه دوم ریاســت  ــی» آمرحق ــه «ارشف ــت الل محــرتم عنای

ــل» آمــر  ــاث «عمرخی ــل، محــرتم محمــد غی ــت کاب ــوق والی حق

ــه  ــت ننگرهــار، محــرتم نعمــت الل ــه والی حقــوق ریاســت عدلی

ــرتم  ــا، مح ــت پکتی ــه والی ــت عدلی ــوق ریاس ــاروان» آمرحق »

ل»عضــو مدیریــت حقــوق ولســوالی زندجــان  غــالم صدیــق «ک

ریاســت عدلیــه والیــت هــرات، محــرتم عیســی «شــهریار» 

بامیــان، محــرتم احمــد  والیــت  آمرحقــوق ریاســت عدلیــه 

ــخ، محــرتم  ــت بل ــان والی ــوق شــهرک حیرت ــار» مدیرحق فواد»زی

محمــد آغــا صافــی و محــرتم دکتــور عصمــت اللــه «محمــدی» 

ــود  ــوی رهنم ــرور محت ــق و م ــرض تدقی ــی غ ــوزگاران حقوق آم

ــد. ــوق مؤظــف گردیدن اجــراآت ادارات حق

خوشــبختانه کمیتــه  تدقیقــی، محتــوی رهنمــود را در یــک 

ــت  ی ــه ح ــو الی٢٧دلو١٣٩٩ب ــه ازتاریخ٢دل ــاپ ٥ روزه ک ورکش

ــود،  ــود مرور ــده ب ــل برگذارگردی ــت در کاب ــروژه عدال ــی پ مال

ضمــن تــا اصــالح برخــی محتویــات آن، بــه چــاپ وتکثیــر 

ــز  ــل را نی ــوده و پیشــنهاد مشــخصی ذی ــراز نظر رهنمــود اب

ــد. ــد گردی ــام  وزارت تائی ــط مق ــه توس ــد ک ودن ــرح  ط

١ – بــادر نظــر داشــت تغیــرات و تعدیــالت در اســناد تقنینــی و 

اســتفاده عملــی از رهنمــود هــذا ایجــاب میکنــد ایــن رهنمــود 

ــا  حداقــل ســاالنه و عندالــرضورت مــورد بازنگــری قــرار گیــرد ت

خالهــای آن مرفــوع و بامثالهــای عملــی و فرضیــه هــای متنــوع 

، بیشــرت غنــی گــردد.

ــود هــذا نشــان  ــات رهنم ــون محتوی ــه پیرام ــان مباحث ٢ – جری

میدهدکــه مشــکالت، خالهــا و نواقــص متعــدد در اســناد تقنینــی 

مربــوط بــه اجــراآت ادارات حقــوق بخصــوص قانــون طــرز 

تحصیــل حقــوق و طرزالعمــل هــای ادارات حقــوق موجــود 

میباشــد کــه بــادر نظــر داشــت مشــکالت عملــی ادارات حقــوق 

ــه دارد. ــق و مطالع ــری، تدقی ــاز نگ ــه ب ، رضورت ب

٣ – پیشــنهاد میگــردد کــه ایــن رهنمــود منحیــث نصــاب درســی 

ســتاژ حقوقــی وزارت عدلیــه نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ــایت  ــق ویبس ــود از طری ــن رهنم ــه ای ــردد ک ــنهاد میگ ٤ – پیش

وزارت محــرتم عدلیــه و ســایر وســایل ارتباطــی نیــز نــرش گــردد 

ــوده و مــورد  ی  تــا مســتفید شــوندگان ادارات حقــوق را رهنــ

ــای  ــک ه ــات ، کلینی ــوق و رشعی ــای حق ــی ه ــتفاده پوهنح اس

ــان  ــی همچن ــی و آموزشــی حقوق ــز عمل ــایر مراک ــی و س حقوق

ــرد. قــرار گی

ــی  ــی بررس ــه تدقیق ــه  توســط  کمیت ــره ک ــه رهنمــود متذک البت

شــده اســت، توســط مقــام وزارت عدلیــه تائیــد آمــاده چــاپ می 

امــی کارمنــدان  باشــد کــه عنقریــب بعــد از چــاپ بــه دســرتس 

ادارات حقــوق وزارت عدلیــه و ســائر مســتفید شــونده گان قــرار 

خواهــد گرفــت..

 نگاهى حقوقى و عملى به رهنمود اجرآات ادارات ...

ارايه و بررسى شكايات آزار واذيت 
ــده  ــن ش ــع تعیی ــه مراج ــد ب ــی توانن ــت م ــن آزار و اذی مترضری
اینــد. مراجع  رســیدگی بــه ازار و اذیــت، شــکایات خــود را ارایــه 
رســیدگی بــه شــکایات مترضریــن آزار و اذیــت کمیتــه موظــف 
محــل کار و در خــارج از محــل کار در مراجــع دیگــر ماننــد: 
پولیــس، ســارنوالی، شــوراهای والیتــی ، شــوراهای ولســوالی 

ــد.  ــی باش ــی م ــی و خصوص ــی دولت یت ــایرنهادهای ح وس
 مراجــع ارایــه شــکایت در اداره و ســایر مراجــع، درقانــون منــع 
آزار واذیــت زنــان واطفــال تبیــن گردیــده اســت. کــه ذیــآل بدانهــا 

پرداختــه مــی شــود.
الف - ارایه شکایت

١. ارایه شکایت به اداره مربوطه
بــا وجودیکــه قانــون منــع خشــونت علیــه زن در مــورد جلوگیــری 
ــم  ــا آنه ــت ب ــود داش ــا وج ــونت ه ــایر خش ــت وس از آزار واذی
ــع آزار واذیــت  ــون من ــت جمهــوری اســالمی افغانســتان قان دول
ــت  ــع آزار واذی ــورد من ــا در م ــاخت ت ــذ س ــال را ناف ــان واطف زن
زنــان واطفــال کــه بیشــرت قــرش آســیب پذیــر ازیــن ناحیــه مــی 
باشــند بــا مرتکبیــن آزار واذیــت بــر خــورد جــدی تــر واختصاصــی 
تــر صــورت گیــرد.در صــورت کــه کســی از آزار واذیــت متــرضر 

ایــد.  ــه اداره مربوطــه شــکایت تقدیــم  شــودمیتواند ب
ــت  ــع آزار واذی ــون من ــاده ١٧ قان ــوع در م ــن موض ــه ای چنانچ
زنــان واطفــال پیرامــون ارایــه شــکایت بــه اداره مربوطــه چنیــن 

آمــده :
« هــرگاه زن وطفــل در اداره مــورد آزار واذیــت قــرار گیــرد، 
اینــده قانونــی او مــی توانــد بــه کمیتــه مبــارزه بــا آزار  خــود یــا 

ایــد.» واذیــت زنــان واطفــال مربوطــه ، شــکایت 
در صورتیکــه متــرضر آزار واذیــت نتوانــد شــکایت خــود را 
ــد کــه ایــن  ــی وی میتوان ــده قانون این رجــع ذیصــالح برســاند 
اینــده قانونــی  کار را انجــام دهد.نــا گفتــه نبایــد گذاشــت کــه 

ــد. ــی باش ــل او م ــی و وکی ــی، ول ــت وص ــن آزار و اذی مترضری
٢. ارایه شکایت به سایر مراجع:

ــر ایجادکمیتــه مبــارزه بــا آزار واذیــت زنــان واطفــال     عــالوه ب
مطابــق قانــون منــع آزار واذیــت زنــان واطفــال ، ایجــاد کمیتــه 
درطــرز العــل رســیدگی بــه شــکایات آزار واذیــت زنــان در محــل 
کار نیــز لحــاظ گردیــده اســت. عالوتآمترضریــن آزار واذیــت 
مــی تواننــد: بــه ســارنوالی، پولیــس، شــوراهای والیتــی، شــورای 
اینــد. چنانچــه  ولســوالی وســایر مراجــع شــکایت خــود را ارایــه 

ــون مذکــور درزمینــه چنیــن رصاحــت دارد : مــاده (١٨) قان
ــی  ــده قانون این ــا  ــا اقــارب ی «(١) متــرضر آزار واذیــت، خــود ی
وی مــی توانــد بــه ادارات، پولیــس، محاکــم، شــورای والیتــی یــا 
شــورای ولســوالی یــا ســایر مراجــع ذیربــط طــور کتبــی شــکایت 

اینــد.
(٢ ) مراجــع منــدرج فقــره (١) ایــن مــاده مکلــف انــد، شــکایت 
ــه آن رســیدگی  ــون ب ــن قان ــکام ای ــق اح ــت ومطاب ــه را ثب واصل

اینــد.»
مترضریــن آزار واذیــت مــی تواننــد خــود ویــا اقــارب شــان ویــا 
ــل شــان  ــی ووکی ــی آنهــا کــه عبــارت از وصــی، ول ــده قانون این
مــی باشــد بــه ادارت فــوق الذکــر شــکایت خویــش را بصــورت 
اینــد. ادارات متذکــره ملــزم ومکلــف انــد کــه  تحریــری تقدیــم 
اینــد. عرایــض واصلــه را ثبــت وبــه ارسع وقــت بــه آن رســیدگی 
یــت از  کــه همــه اجــراآت در راســتای تامیــن حقــوق زنــان وح

ایشــان دانســته مــی شــود.
ب. بررسی شکایات

١. بررسی شکایت در اداره:
کمیتــه هــا ی موظــف در ادارات مکلــف انــد کــه شــکایات 
اینــد. چنانچــه  واصلــه یــا ارایــه شــده را در ارسع وقــت بررســی 
مــاده بیســتم قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در زمینــه 

ترصیــح میــدارد:
ــال در  ــان واطف ــت زن ــر آزار و اذی ــی ب ــکایات مبن ــی ش « بررس
ادارت دولتــی توســط کمیتــه مبــارزه بــا آزار واذیــت زنــان 
واطفــال منــدرج مــاده هفتــم ایــن قانــون بــه ارسع وقــت 

ــرد.» ــورت مــی گی ص
٢. بررسی شکایت در سایر محالت:

ســایر مراجــع (پولیــس، ســارنوالی، شــوارهای والیتــی و ولســوالی) 
ــن آزار و  ــکایات مترضری ــی ش ــه بررس ــف ب ــون موظ ــه در قان ک
ــع آزار  ــون من ــق رصاحــت مــاده٢١ قان ــان شــده مطاب ــت زن اذی
ــد.  این ــراأت  ــد اج ــت بای ــال درارسع وق ــان و اطف ــت زن و اذی

ــه مشعراســت: ــاده مذکــور در زمین چنانچــه م
«بررســی شــکایات در ســایر محــالت توســط مرجعــی که شــکایت 

ــوده اســت، بــه ارسع وقــت صــورت می¬گیرد.» را دریافــت 
 انرصاف از شکایت:

شــاکی آزار و اذیــت میتوانــد در هــر مرحلــه از بررســی شــکایت 
طــوری کتبــی از شــکایت خــود منــرصف شــود. در مــورد مــاده 

(٢٣) قانــون منــع آزار واذیــت زنــان و اطفــال چنیــن مینــگارد:
« (١) شــاکی می¬توانــد در مراحــل بررســی شــکایت و تعقیــب 
عدلــی (کشــف، تحقیــق و محاکمــه) از شــکایت خــود طــور کتبی 
ایــد. درایــن صــورت رســیدگی بــه شــکایت و دعــوی و  انــرصاف 

تطبیــق جــزاء متوقــف مــی گــردد.
ــدرج فقــره (١)  ــه شــکایت درحالــت من (٢ ) مراجــع رســیدگی ب
ایــن مــاده بعــد ازحصــول اطمینــان از اینکــه انــرصاف کامــآل بــه 
ــه  ــوع را ب ــه اســت، موض ــورت گرفت ــراه ص ــدون اک ــت و ب رضای

اداره مربوطــه اطــالع مــی دهــد.
(٣ ) هــر گاه شــاکی بــه منظــور رســیدگی و ارایــه دالیــل مرتبــط 
ــدون عــذر موجــه  بــه شــکایت، درخــالل مــدت پنــج روزکاری ب
ــظ  ــردد، اوراق حف ــه شــکایت حــارض نگ ــه مرجــع رســیدگی ب ب

مــی گــردد.
(٤ ) هــرگاه ثابــت شــود کــه شــاکی از شــکایت خــود قصــد ســؤ 
ــه  ــر مــرشوع را دارد، مرجــع رســیدگی ب ــا کســب منفعــت غی ی
شــکایت موضــوع را بــه اداره ذیصــالح راجــع، واداره مذکــور 
مطابــق اســناد تقنینــی مربــوط، بــه تادیــب وی تصمیــم اتخــاذ 

ایــد.» مــی 
همچنــان در رابطــه بــه تعقیــب عدلــی مرتکبیــن جــرم آزار 

واذیــت زنــان مــاده (٦٧٢ ) کــد جــزاء مینــگارد:
« (١) تعقیــب عدلــی جرایــم منــدرج ایــن فصــل (آزار و اذیــت) 

منــوط بــه شــکایت شــاکی مــی باشــد.
(٢ ) شــاکی میتوانــد در مــوارد منــدرج فقــره (١) ایــن مــاده، در 
ــرصف  ــش من ــکایت خوی ــی از ش ــب عدل ــه ای از تعقی هرمرحل
ــزاء  ــق ج ــوی و تطبی ــه دع ــیدگی ب ــورت رس ــن ص ــردد، در ای گ

ــردد. متوقــف مــی گ
در نتیجــه گفتــه مــی توانیــم کــه قانــون منــع آزار واذیــت زنــان 
و اطفــال، در رابطــه بــه ارایــه و بررســی شــکایت آزار و اذیــت 
ــل کار در اداره  ــف مح ــه موظ ــد: کمیت ــط مانن ــه ادارات ذیرب ب
مربوطــه، پولیــس، ســارنوالی، شــوراهای والیتــی و ولســوالی 
ــته در صــورت کــه اگــر کســی بخواهــد  ــی داش ــا توضیحات ه
از شــکایت خــود منــرصف شــود میتوانــد در هــر مرحلــه از 
رســیدگی، موضــوع را بــه مســئولین بررســی شــکایت اطــالع دهــد 

ــردد. ــی گ ــف م ــن صــورت بررســی متوق درای
 ضمنــاً کــد جــزاء در مــاده (٦٧٢)، تعقیــب عدلــی مرتکبیــن آزار 
ــاکی از  ــر ش ــته و اگ ــاکی دانس ــه ش ــه ارای ــوط ب ــت را من و اذی
ــوی و  ــه دع ــن صــورت رســیدگی ب شــکایت منــرصف شــود درای

ــردد. ــی گ ــف م ــق جــزاء متوق تطبی
منابع وماخذ:

قانون منع آزار واذیت زنان واطفال .
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مصاحبه  مختصــر بامحترم پوهنيار امان اهللا احمدزى رئيس عمومى حقوق وزارت...

تعریف خشونت جنسی:

ــت  ــونتی اس ــیتی خش ــا جنس ــی ی ــونت جنس خش

کــه علیــه یــک شــخص بخاطــر جنســیت او صورت 

مــی گیــرد کــه ایــن امــر شــخص را و ادار بــه 

ل خشــونت مــی کنــد.  انجــام کاری از طریــق اعــ

خشــونت هــای جنســی یــا جنســیتی تنهــا فزیکــی 

ــی و  ــق روح ــیب عمی ــه آس ــوده بلک ــی نب و جنس

روانــی نیــز بــه دنبــال داشــته کــه  اگــر قتــل را بــه 

ــل را دارد. ــه قت ــد ب ــی تهدی ــدارد ول همــراه ن

انواع خشونت جنسی:

خشــونت جنســی انــواع گوناگــون دارد کــه عبــارت 

ل هــر گونــه عمــل، تــالش یــا تهدیــد اســت  از اعــ

کــه در اصــل جنســی بــوده وبــدون رضایــت 

قربانــی صــورت مــی گیــرد. کــه درذیــل بــه انــواع 

اییــم: خشــونت جنســی یــا جنســیتی اشــاره مــی 

١-خشونت جنسی: 

تحقیقاتــی کــه در اکــ کشــورهای جهــان بوجــود 

ــی  ل خشــونت جنس ــت  بیانگــر اعــ ــده اس آم

ــان  ــن قربانی ــده تری ــه عم ــوده ک ــیتی ب ــا جنس ی

خشــونت جنســی یــا جنســیتی را زنــان و دخــرتان 

ــرار مــی دهــد.  ق

همچنــان هــر گونــه عمــل جنســی بــا کــودک زیــر 

ســن ١٨ ســال خشــونت جنســی محســوب شــده و 

ایــن عمــل اثــرات مخربــی بــر پیرشفــت و ســالمت 

ــن مســئله  ــودک درگیــر بای ــمی ک ــی و جس ذهن

دارد.

ــت  ــامل رضب و شــتم، مش ــی ش ــونت جنس خش

ــکال  ــا اش ــب ب ــ اغل ــا کش ــو، ی ــص عض زدن، نق

ــد. ــی باش ــراه م ــی هم ــی  وروان ــونت عاطف خش

٢- خشونت عاطفی و روانی:

عبــارت از آزار و اذیــت زبانــی یــا تحقیــر و توهیــن 

اســت و از طرفــی هــم میتوانــد جــدا کــردن یــک 

شــخص از دوســتان و خانــواده اش باشــد.

عی: ٣- خشونت اجت

ــخص در  ــک ش ــور ی ــدن حض ــع ش ــارت از مان عب

جامعــه بــوده کــه شــامل محرومیــت یــک فــرد از 

دسرتســی بــه خدمــات صحــی، درمانــی، تحصیلــی، 

عــی،  اجت مدنــی،  حقــوق  از  محرومیــت  کار، 

ــد. ــی باش ــی او م ــی و سیاس ــادی، فرهنگ اقتص

٤- خشونت خانوادگی:

شــامل هــر گونــه خشــونت جســمی، جنســی، 

ــا دیگــر  ــن شــخص ب ــی، اقتصــادی بی ــی، زبان روان

ــای  ــرف اعض ــن از ط ــت ممک ــواده اس ــراد خان اف

ــوان اعضــای  ــه عن ــه ب ــا اشــخاصی ک ــواده و ی خان

خانــواده تلقــی مــی شــوند باشــد. خــواه ایــن 

افــراد در خانــه زندگــی کننــد و یــا در خانــه هــای 

جــدا گانــه. ماننــد قتــل هــای ناموســی، چنــد 

همــرسی، ازدواج اجبــاری، ازدواج زیــر ســن را مــی 

ــرد. ــام ب ــوان ن ت

ــی  ــوق مدن ــاق حق ــاده دوم میث در جــزء ١ و ٢ م

ــام دول عضــو ســازمان ملــل متحــد را  و سیاســی 

ملــزم بــه رعایــت ایــن میثــاق در بــاره کلیــه افــراد 

ــوده  ــان  ــت ش ــع حاکمی ــرو و تاب ــم در قلم مقی

اســت. رصاحــت مــاده مزکــور را در ذیــل مطالعــه 

مــی کنیــم:

ــی  ــد م ــاق متعه ــن میث ــت هــای طــرف ای ١- دول

شــوند کــه حقــوق شــناخته شــده در ایــن میثــاق 

ــع  ــرو و تاب ــم در قلم ــراد مقی ــه اف ــاره کلی را در ب

ایــزی از  حاکمیــت شــان بــدون هیــچ گونــه 

قبیــل نــژاد، رنــگ، جنــس، زبــان، مذهــب، عقیــده 

سیاســی یــا عقایــد دیگــر، اصــل و منشــأ ملــی یــا 

عــی، ثــروت، نســب یــا ســایر وضعیــت هــا  اجت

ــد. این ــن  محــرتم شــمرده و تضمی

ــی  ــد م ــاق متعه ــن میث ــرف ای ــت ط ــر دول ٢- ه

ــود و  ــی خ ــون اساس ــول قان ــق اص ــه طب ــود ک ش

ــه اتخــاذ  ــی در زمین ــاق اقدامات ــررات ایــن میث مق

تدابیــر قانونگــذاری و غیــر آن بــه منظــور تنفیــذ 

ــال  ــه قب ــاق ک ــن میث ــناخته شــده در ای ــوق ش حق

بــه موجــب قوانیــن موجــود یــا تدابیــر دیگــر الزم 

ــل آورد. ــه عم االجــرا نشــده اســت ب

بــه طــور مثــال در کشــور ترکیــه کلیــه افراد ســاکن 

ــع حاکمیــت  ــم قلمــرو و تاب در آنجــا اعــم از مقی

ــودن قوانیــن و مقــررات  شــان ملــزم بــه رعایــت 

ــه ازدواج  آن کشــور مــی باشــند هــر کــه اقــدام ب

ایــد و ازدواج  ایــد بایــد قوانیــن ترکیــه را تطبیق 

ــر ســن١٨ ســالگی  ــا یــک طفــل زی ــر رســمی ب غی

ــن  ــازات اســت. همچنی ــل مج ــی و قاب ــر قانون غی

در ترکیــه ازدواج بــا بیــش از یــک زن غیــر قانونــی 

و قابــل مجــازات مــی باشــد.

ــام خشــونت جنســی یــا جنســیتی  عاملیــن 

ــرس و  ــد هم ــن، چن ــاری، زیرس ــامل ازدواج اجب ش

... نقــض قانــون اساســی و قوانیــن حقــوق بــرشی 

بــوده و طبــق قانــون جــزاء کشــور ترکیــه مجــازات 

مــی شــوند.

پناهندگانــی کــه در ترکیــه بــود و بــاش دارنــد 

مکلــف انــد مطابــق قانــون و ضوابــط ترکیــه عمــل 

کننــد. گــزارش و نحــوه درخواســت کمــک عــالوه 

ــه  ــم ترکی ــدگان مقی ــرای پناهن ــه ب ــاع ترکی ــر اتب ب

کــه درمعــرض خشــونت جنســی یــا جنســیتی 

قــرار بگیرنــد وجــود دارد. شــخصی اگــر از ســوی 

ــواده  ــارج از خان ــخص خ ــا ش ــواده ی ــای خان اعض

ــق  ــر شــاهد همچــو خشــونت باشــند مطاب ــا اگ ی

قانــون ترکیــه دارای حقوقــی بــوده و بایــد بــه 

ــاس آنــان کــه در ایــن  ره  یکــی از نهــاد یــا  شــ

ــده  ــش آم ــت پی ــد از وضعی ــت دارن ــتا فعالی راس

گــزارش داده و ازخدمــات فراهــم شــده بــر خــور 

ــد. ــد ش دارخواهن

ــورها در  ــن کش ــر ناکرتی ــی از خط ــتان یک افغانس

ســطح جهــان بــرای زنــان و دخــرتان شــمرده شــده 

ل خشــونت  اســت. آمــار ارایــه شــده از اعــ

هــای جنســی و جنســیتی  از ســوی کمیســیون 

ــه مشــکالت جــدی  مســتقل حقــوق بــرش از جمل

زنــان در افغانســتان دانســته شــده اســت. کــه 

ایــن خشــونت هــا بــه نحــوی از انحــاء ریشــه در 

رســم و رواج هــای ســنتی جامعــه دارد. در پــاره از 

مــوارد ایــن خشــونت هــا بصــورت تابــو درآمــده و 

ن مــی شــود. ــ همــواره کت

ل خشــونت جنســی و جنســیتی  در مــورد اعــ

لــوی ســارنوالی افغانســتان اعــالن کــرده اســت کــه 

در ســال ١٣٩٨ بــه بیــش از ٢٥٠٠ قضیــه خشــونت 

جنســی علیــه زن رســیدگی کــرده اســت کــه ١٤٩ 

مــورد آن تجــاوز جنســی بــوده اســت.

پیامدها و راه کارها:
ل هــر نــوع خشــونت پیامدهــای ناگــوار  اعــ

عــی بــر زنــان در پــی  فرهنگــی، اقتصــادی و اجت

داشــته و تاثیــر بــدی بــر زندگــی آنــان مــی گــذارد. 

ایــن خشــونت هــا مشــکالت عدیــده از قبیــل 

ــی،  ــوزی، خودکش ــتی، خودس ــی رسنوش ــی، ب روان

تــرک تحصیــل، تــرک منــزل، روی آوردن به فحشــاء، 

ــه امــراض  ــال ب ــدن، ابت ــت هــای اعضــای ب معلولی

ــراه دارد. ــه هم ــان ب ــرای زن ــون ب جنســی گوناگ

پژوهــش هــای بیــن املللــی نشــان داده اســت 

ــر  ــول عم ــان در ط ــد زن ــور کل ٧٠ در ص ــه بط ک

ــد و خشــونت  ــه کــرده ان شــان خشــونت را تجرب

ــا ریشــه دارد  ــخ م ــگ و تاری ــان در فرهن ــه زن علی

و اغلــب توســط نزدیــکان و آشــنایان انجــام مــی 

ــم  ــی وخی ــع زمان ــر در جوام ــن ام ــد و ای ــی یاب م

تــر مــی شــود کــه قربانیــان خشــونت از خدمــات 

یتــی محــروم بــوده و قوانیــن بطــور موثــر از  ح

ــم  ــن ه ــرده و مرتکبی ــت نک ی ــی ح ــان قربان زن

ــی شــوند. مجــازات 

عــی  بــه منظــور بیــرون رفــت از ایــن معضــل اجت

آگاهــی زنــان و مــردم در بــاره حقــوق و امتیــازات 

روابــط  در  زن  حقوقــی  جایــگاه  عــی،  اجت

ــند و  ــنن ناپس ــرف و س ــا ع ــارزه ب ــی، مب خانوادگ

مبــارزه مســتمر بــا فرهنــگ مــرد ســاالری از جملــه 

ــه زن  ــه در کاهــش خشــونت علی مــوارد اســت ک

ــود. ــر خواهــد ب موث

افزایــش آگاهــی خانــواده هــا در قریــه ورســتا هــا، 

شــهرهای کوچــک، آمــوزش مهــارت هــا در زمــان 

د مــردم بــه  مناســب، اصــالح قوانیــن، جلــب اعتــ

نهــاد هــای عدلــی و قضایــی، ترسیــع رســیدگی بــه 

قضایــای خشــونت، تهیــه پژوهــش هــای کاربــردی 

بــا موضــوع  حــل هــای مناســب  راه  ارایــه  و 

ــوارد  ــه م ــیتی از جمل ــا جنس ــی ی ــونت جنس خش

اســت مــی توانــد در امــر کاهــش خشــونت مؤثــر 

ــام شــود کــه متاســفانه درحــد مطلــوب بــه آن 

ــه نشــده اســت. پرداخت

آمــوزش و آگاهــی مــردان در قســمت رعایــت 

ــات  ــدم مراع ــی از ع ــات ناش ــان و تبع ــوق زن حق

کــردن حقــوق آنــان مــی توانــد در راســتای کاهــش 

ــر باشــد. ــان مؤث ــه زن خشــونت علی

خشونت جنسى يا...

ــراآت ادارات  ــر اج ــع در براب ــوا ن ــکالت و م ــمت مش در قس
حقــوق ایــن چنیــن ابــراز نظــر فرمودنــد: بــا وجــود اهمیــت 

ــر ادارات  ــدۀ  در براب ــوق، مشــکالت عم و نقــش ادارات حق
حقــوق وزارت عدلیــه و جــود دارد و توجــه الزم بــرای حــل 

ــا  ــد: ب ــدزی فرمودن ــای احم ــه اســت. آق ــورت نگرفت ــا ص آنه
درک اینکــه  اجــراأت بگونــه کــه الزم اســت ممکــن نباشــد و 

بــه همیــن دلیــل برخــی  انتقــاد هــا در مــورد وجــود دارد و 
ــن اولیــت کاری بنــده  بعــد از احــراز  ــن دلیــل اولی ــه همی ب

مســؤلیت  ریاســت عمومــی حقــوق، بررســی جامع مشــکالت 
ادارات حقــوق از رسارس کشــور وطــرح برنامــه هــای اصالحــی 

ــه  ــود. ب ــرای مؤثریــت اجــراأت ادارات حقــوق ب ــادی ب و بنی
ودیــم ونظریــات  همیــن دلیــل فارمتــی مشــخصی را طــرح 

مســؤلین وکارکنــان ادارات حقــوق را از رسارس کشــور بــه 
سلســله آمریــت هــای حقــوق والیــات ومدیریــت هــای 

حقــوق ولســوالی هــا جمــع آوری، تجزیــه وتحلیــل و توحیــد 

ودیــم عــدۀ ادارات حقــوق را در( ٦ ) بخــش عمــدۀ دســته 
ــوده و بــا رشح وجزئیــات الزم همــراه بــا پــالن عمــل  بنــدی 

اصالحــی ورفــع مشــکالت متذکــره ترتیــب و ذریعــه پیشــنهاد 
ــرب (٦٢٠٧) مــورخ١٣٩٩/٩/٢٤ بــه مقــام محــرتم وزارت 

ــکالت  ــه مش ــیدگی ب ــان رس ــم و همزم ودی ــم  ــه تقدی عدلی
ــه  ــوق قرارگرفت متذکــره جــزء اولویــت ریاســت عمومــی حق

اســت. و برخــی اجــراآت نیــز تــا حــال صــورت گرفتــه اســت 
کــه مهیــم تریــن آن رشیــک ســاخ مشــکالت ادارات حقــوق 

ــه  ــت. ب ــه اس ــرته محکم ــا س ــم ی ــکاری محاک ــورد هم در م
ــوق مشــکالت  ــی حق ــی ریاســت عموم اســاس طــرح اصالح

شناســای شــده شــامل مــوارد زیــل میباشــد.
ــه  ــوق ب ــدی ادارات حق ــت رضورت ج ــر داش ــادر نظ ١ – ب

ــره را بعــد از  ــک رهنمــود جامــع و عملــی، رهنمــود متذک ی
ــی  ــراآت عمل ــش اول: اج ــش( بخ ــات الزم در دو بخ تصحیح

ــود:  ــش دوم: بخــش ضمیمــه وی رهنم ــوق  بخ ادارات حق

معلومــات در مــورد قواعــد ماهــوی دعــاوی حقوقــی( حقــوق 
فامیــل، حقــوق میــراث، دیــون و تعهــدات، حقــوق تجــارت، 

حقــوق ملکیــت و عقــود) مــورد تائیــد قــرار دادیــم و از نظــر 
ــه ادارات حقــوق میباشــد. مــا آمــاده چــاپ و توزیــع ب

٢ – بــا در نطــر داشــت تغیــرات و تعدیــالت در اســناد 
تقنینــی و اســتفاده عملــی از رهنمــود هــذا ایجــاب میکنــد 

کــه ایــن رهنمــود حداقــل ســاالنه و عندالــرضورت مــورد بــاز 
نگــری قــرار گیــرد تــا خالهــای آن مرفــوع و بامثالهــای عملــی 

و فرضیــه هــای متنــوع، بیشــرت غنــی گــردد.
٣ – جریــان مباحثــه پیرامــون محتویــات رهنمــود هــذا نشــان 

میدهــد کــه مشــکالت، خالهــا و نواقــص متعــدد در اســناد 
ــوص  ــه خص ــوق ب ــراآت ادارات حق ــه اج ــوط ب ــی مرب تقنین

قانــون طــرز تحصیــل حقــوق و طرزالعمــل هــای ادارات 
ــت مشــکالت  ــادر نطــر داش ــه ب ــد ک ــود میباش ــوق موج حق

ــق و  ــاز نگــری، تدقی عملــی ادارات حقــوق، رضورت بــه ب

مطالعــه دارد.
٤-پیشــنهاد میگــردد کــه ایــن رهنمــود منحیــث نصــاب 

درســی ســتاژ حقوقــی وزارت محــرتم عدلیــه نیــز مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. 

ــق وزارت  ــود از طری ــن رهنم ــه ای ــردد ک ــنهاد میگ ٥ – پیش
محــرتم عدلیــه و ســایر وســایل ارتباطــی نیــز نــرش گــردد تــا 

ــوده و مــورد  ی  مســتفید شــوندگان ادارات حقــوق را رهنــ
اســتفاده پوهنحــی هــای حقــوق و رشعیــات، کلینیــک هــای 

حقوقــی و ســایر مراکــز عملــی و آموزشــی حقوقــی همچنــان 
قــرار گیــرد.

البتــه رهنمــو متذکــره کــه توســط کمیتــه تقیــق برســی شــده 
ــاپ  ــاده چ ــد و آم ــه تائی ــام وزارت عدلی ــط مق ــت، توس اس

امــی  ــه دســت رس  میباشــد کــه عنقریــب بعــد از چــاپ ب
کارمنــدان ادارات حقــوق وزارت عدلیــه و ســائر مســتفید 

ــرار خواهــد گرفــت.   شــونده گان ق

وزير عدليه بر يكسان سازى معاشات 

كارمندان اين وزارت تاكيد كرد
قضاتپــوه فضــل احمــد معنــوی، وزیــر عدلیــه 

کشــور در نشســت شــورای رهــربی ایــن وزارت 

بــر عادالنه ســازی و یکسان ســازی معاشــات 

کارمنــدان وزارت عدلیــه تاکیــد کــرد.

ــح  ــه صب نشســت شــورای رهــربی وزارت عدلی

ــر  ــور وزی ــا حض ــدی ب ــنبه، ٣ ج ــروز سه ش ام

عدلیــه، معیــن اداری و رؤســای ادارات مرکــزی 

ایــن وزارت برگــزار شــد.

فضــل احمــد معنــوی  در ایــن نشســت گفــت 

کــه معاشــات کارمنــدان وزارت بایــد یکســان و 

عادالنــه شــود و در صورتــی کــه موانــع قانونی 

در برابــر آن موجــود باشــد، تــالش می کنــد تــا 

آن را از طریــق شــورای عالــی حاکمیــت قانــون 

ایــد. حــل 

ــاوت در ایــن  ــه معاشــات متف ــا اشــاره ب وی ب

وزارت گفــت: «ایــن موضــوع بــرای مــا قابــل 

قبــول نیســت و بایــد تغییــر کنــد. دو کارمنــد 

در یــک اداره و در عیــن بســت و بــا یــک 

ــاوت  ــاز بســیار متف ــد دو امتی مســوولیت نبای

ــد.»   بگیرن

وزارت  امــروز شــورای رهــربی  نشســت  در 

ــی ١٤٠٠، چگونگــی  ــه تشــکیل ســال مال عدلی

تطبیــق قرارهــای اســرتدادی از ســوی اداره 

مالــی  ســال  کاری  پــالن  دولــت،  قضایــای 

١٤٠٠، ساده ســازی رســیدگی بــه عرایــض و 

شــکایت های مــردم و انســجام آگاهی دهــی 

ــد. ــه ش ــث گرفت ــه بح ــز ب ــی نی حقوق

وزیــر عدلیــه تاکیــد کــرد کــه رونــد ارایــه 

خدمــات بــه مــردم ســاده و واضــح شــود. وی 

ــدی  ــه کن ــد ب گفــت کــه کارهــا در وزارت نبای

ــی  ــار رسگردان ــردم را دچ ــرود و م ــش ب ــه پی ب

به منظــور  را  کمیتــه ای  کنــد. وی همچنــان 

مطالعــۀ جامــع رونــد رســیدگی بــه عرایــض و 

ــرد. ــف ک ــی توظی ــرح اصالح ــۀ ط ارای

ــای  ــق قراره ــکالت در تطبی ــر مش ــه خاط او ب

اســرتدادی قضایــای دولــت بــه بــورد مشــورتی 

و مســووالن ادارات حقــوق و قضایــای دولــت 

وظیفــه ســپرد تــا رهنمــود مشــخص بــرای 

ــرد  ــد ک ــد و تاکی ــه کنن ــکل تهی ــن مش ــل ای ح

کــه قرارهــای اســرتدادی بایــد بــه اســاس یــک 

ــق جــدی صــادر شــود. ــه و تحقی مطالع

ــت داد  ــن هدای ــوی همچنی ــد معن فضــل احم

ــف بــرای اعضــای  ــا طرزالعمــل مراســم تحلی ت

ــلکی ایجــاد شــود و کارمنــدان مســلکی  مس

ــد.  ــاد کنن ــری از فســاد ســوگند ی ــرای جلوگی ب

او گفــت کــه همــکاران مــا بــا ایــن کار نشــان 

راســتای  در  شــان  اراده  کــه  داد  خواهنــد 

ــع اســت. ــا فســاد قاط ــارزهa ب مب

وزیــر عدلیــه بــا اشــاره بــه نیازمندی هــای 

تشــکیالتی وزارت عدلیــه هــم گفــت کــه ایــن 

نیازمندی هــا در تشــکیل ســال مالــی ١٤٠٠ در 

نظــر گرفتــه شــود.

اصطالحات حقوقى
تجــری: اقــدام بــه عملــی کــه جــرم اســت 
ــز   ــرد نی ــی  ــه معن ــم ب ــد وعل از روی عم

مــی باشــد.
صلــح: عقــدی  اســت کــه در آن طرفیــن 
ــدون  ــد، ب ــور کنن ــری از  ام ــر ام ــق  ب تواف
اینکــه توافــق آنهــا بــه عنــوان یکــی از 

ــد. ــود باش ــروف عق ــن مع عناوی
عــرف: چیــز یکــه در ذهن شــناخته شــده 

و مأنــون و مقبــول خــرد منــدان اســت .
علــت: امــر ی اســت بــه محــض وقــوع آن 
ــری رخ  ــه  تأخی ــدون اینک ــز  دیگــری ب چی

دهــد بــه دنبــال آن واقــع شــود.
قــرض: عقــدی اســت کــه  بــه موجــب آن 
ــی از  ــدار معین ــد مق ــن عق ــی از طرفی یک
لیــک مــی  مــال خــود بــه طــرف دیگــر  
کنــد و طــرف او مثــل آن  را  از حیــث 

ــد. ــف  رد کن ــس و  وص ــدار ، جن مق
شــبه عقــد: عبــارت ا ســت از عمــل 
ارادی کــه قانــون آنــرا منــع نکــرده  وبــدون 
اینکــه  عقــدی  منعقــد شــود،  ایجــاد 

ــد . ــر کن ــل غی ــد درمقاب تعه
رشط: امــر اســت محتمــل الوقــوع در 

آینــده کــه طرفیــن عقــد یــا ایقــا ع کننــده 
ــاع را  ــا ایق ــد ی ــی عق ــر حقوق ــدوث اث ، ح
متوقــف بــر حــدوث آن  امــر  محتمــل 

ــد. ــوع کنن الوق
عــادی  غالبــاً  ای  نوشــته  قولنامــه: 
حاکــی از توافــق بــر واقــع ســاخ عقــدی 
ــی  ــت اجرای ن ــه ض ــی ک ــورد معیین در م

تخلــف از آن ، مشــخص اســت.
کــه  قانونــی محجــور  اینــده  قیــم: 
ــی  ــت دار قضای ــات صالحی ــن مقام ازطرفی
ــی  قهــری  و وصــی  در صــورت نبــودن ول

ــود. ــی ش ــن م او تعیی
ــح  ــد صل ــده را درعق ــول کنن ــح: قب متصال

ــد. گوین
محــل اقامــت: محلــی کــه شــخص در 
آنجــا ســکونت داشــته  و  مرکــز مهــم  

امــور او نیــز در آنجــا باشــد.
مضاربــه: عقــدی اســت کــه بــه موجــب 
مــی  رسمایــه  متعاملیــن  از  یکــی  آن 
ــا  ــر ب ــد اینکــه طــرف دیگ ــات قی دهــد، ب
آن تجــارت کــرده و در ســود آن رشیــک 

باشــند.
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انســانها  رشــد  مراحــل  از  یکــی  یــا طفلــی  طفولیــت 

محســوب شــده، اهمیــت ایــن مرحلــه در زندگــی انســان 

ــت  ــه عل ــال ب ــرا اطف ــرار دارد. زی ــی ق ــه خاص ــورد توج م

ــد  ــی توانن ــی  ــی و روح ــد فزیک ــدم رش ــن و ع ــر س صغ

امورخویــش را انجــام دهنــد. آنهــا بــرای رفــع حوایــج اولیــه 

ــه  ــوارد ب ــایر م ) و س ــ ــیدن، راه رف ــوردن، پوش ــود (خ خ

کمــک و یــاری اطرافیــان خویــش نیازمنــد هســتند تــا 

ــن و  ــن، والدی ــا بری ــد. بن انن ــان  ــوادث در ام ــد ح از گزن

ــورم  ــق ن ــد مطاب ــه بای ــل در زمین ــی طف ــتان قانون رسپرس

اینــد تــا اطفــال  هــا و قوانیــن ملــی و بیــن املللــی رفتــار 

امــروز کــه آینــده ســازان فــردای کشــوراند افــراد متعهــد و 

ــد. ــار آین مســؤول ب

ــا توجــه بــه احادیــث نبــوی  ــوم انســانی ب دانشــمندان عل

و آمــوزه هــای قرآنــی بــه موضــوع تربیــت اطفــال توجــه 

ویــژه ی مبــذول داشــته انــد. زیــرا تکامــل مــادی و معنوی 

جوامــع بــرشی در گــرو توجــه کامــل بــه ســالمت روحــی و 

جســمی اطفــال اســت.

ــا لحظــه  ــد ت ــل از تول ــی را قب ــن اســالم زندگــی آدم قوانی

ــوق  ــه حق ــال چ ــوق اطف ــت حق ــه اس ــر گرفت ــرگ در ب م

واجــب و چــه وظایــف اخالقــی بــه عنــوان یکــی از قوانیــن 

ــور دار  ــر خ ــژه ای ب ــت وی ــرش از اهمی ــورد رضورت ب م

اســت. زیــرا اطفــال همــواره در معــرض آســیب هــای 

عــی و فرهنگــی بــه علــت ناتوانــی جســمی  گوناگــون اجت

ــد. ــرار دارن و روحــی ق

اطفــال بــه علــت عــدم تکامــل، رشــد بدنــی و فکــری قبــل 

ــامل  ــه ش ــه خــاص ک ــت و توج ــه مراقب ــد ب ــد از تول و بع

یــت قانونــی مناســب مــی باشــد نیازمنــد اســت نظــر  ح

ــت هــای قابــل توجــه  بــه همیــن نیازمنــدی بــه مراقب

یــت  رضورت دارنــد و از همیــن ســبب اســت کــه اک

کشــورهای جهــان و نهادهــای بیــن املللــی جهــت حفاظــت 

از حقــوق اطفــال نــورم هــا و قوانیــن ملــی و بیــن املللــی 

کــه حافــظ مصالــح اولیــای اطفــال باشــند را تدویــن 

ــوده انــد. ماننــد اعالمیــه ژنــو حقــوق اطفــال ســال 

١٩٢٤، کنوانســیون حقــوق طفــل مصــوب ١٩٨٩ مجمــوع 

عمومــی ســازمان ملــل متحــد و میثــاق حقــوق طفــل در 

ــود.  اســالم اشــاره 

بــا نظــر داشــت کنوانســیون حقوق طفــل؛ رسان کشــورهای 

اســالمی جهــت تدویــن میثــاق حقــوق طفــل بــا رویکــرد 

ــالش  ــال ت ــوق اطف ــت از حق ــور حفاظ ــه منظ ــالمی ب اس

ایــن میثــاق اهــداف ســازمان  تــا در تدویــن  ودنــد 

ــای  ــه ه ــدرج در منشــور و قطعنام ــس اســالمی من کنفران

بیــن  کنوانســیونهای  و  وزراء  کنفرانــس رسان،  مصــوب 

املللــی امضــاء شــده توســط دولــت هــای عضــو را  در نظــر 

ــد. بگیرن

اصــول منــدرج در بیانیــه داکا در خصــوص  همچنیــن 

قاهــره در  بیانیــه  بــرش اســالمی ســال ١٩٨٣،  حقــوق 

خصــوص حقــوق بــرش اســالمی ســال ١٩٩٠و بیانیــه حقــوق 

مراقبــت از اطفــال در اســالم مصــوب هفتمیــن کنفرانــس 

رسان اســالمی در زمینــه ایفــای مســوولیت عظیــم در قبــال 

ــند  ــی باش ــالمی م ــت اس ــده ام ــدار آین ــه پرچم ــال ک اطف

ودنــد. عــالوه  میثــاق حقــوق طفــل در اســالم را تصویــب 

یــت حقــوق طفــل در ٢٠ حــوت ســال  ــون ح ــر آن قان ب

١٣٩٧ بــه تاســی از حکــم مــاده هفتــادو نهــم قانــون 

ــاده از  ــل ١٦ فصــل و ١٠٨ م ــه داخ اساســی افغانســتان ب

ــده اســت. ــب گردی ــی تصوی ــان تقنین ــق فرم طری

قضاوتپــوه فضــل احمــد معنــوی، وزیــر عدلیه 
ــا  ــدی ب ــنبه، 2 ج ــروز سه ش ــح ام ــور صب کش
ــی  ــاد بین امللل ــس بنی ــار، ریی ــی وق ــد نب محم
و  افغانســتان (ILF-A) دیــدار  در  حقــوق 
دربــاره تقویــت همکاری هــا بــه ویــژه در 
بخــش آگاهی  دهــی حقوقــی گفتگــو کردنــد.
دربــاره  دیــدار  ایــن  در  وقــار  آقــای 
بین املللــی  بنیــاد  دایمــی  همکاری هــای 
در  ویــژه  بــه  عدلیــه  وزارت  بــا  حقــوق 

بخــش مســاعدت های حقوقــی معلومــات 
ــاد از ســال  ــن نه ــه ای ــزود ک ــرد و اف ــه ک ارای
2003 تــا کنــون در بیــش از 63 هــزار قضیــه 
مســاعدت حقوقــی ارایــه کرده اســت. بــه 
اخیــر،  نهــاد در ســال های  او، ایــن  گفتــه 
هرســال بیــش از ده هــزار قضیــه را از مرحلــه 
ــد. ــا نهایــی شــدن مســاعدت می کن کشــف ت
حقــوق  بین املللــی  بنیــاد  کــه  گفــت  وی 
بیــش از 100 مســاعد حقوقــی در اختیــار 

ــز  ــور و ســه مرک ــت کش ــه در 23 والی دارد ک
عدلــی توظیــف انــد و در نظــر اســت تــا 
مســاعدت های حقوقــی در ســایر والیاتــی 
کــه نیــاز باشــد هــم از ســوی ایــن نهــاد 
بــه همــکاری وزارت عدلیــه، ارایــه شــود.
ابــراز  بــا  دیــدار  ایــن  در  عدلیــه  وزیــر 
قدردانــی از همکاری هــای ایــن نهــاد، بــه 
ــی 188 کــه  ــاره ی مرکــز تلفن فعال ســازی دوب
آگاهی دهــی  و  مشــوره دهی  هــدف  بــه 

ــت،  ــاد شده اس ــهروندان ایج ــه ش ــی ب حقوق
ره  شــ ایــن  کــه  گفــت  و  کــرد  تاکیــد 
شــود. تبلیــغ  گســرتده  صــورت  بــه  بایــد 
او گفــت کــه با وزارت مخابــرات و رشکت های 
یــا  رایگان ســازی  زمینــه  در  مخابراتــی 
ــاس شــهروندان  ــرخ  ــل توجــه ن کاهــش قاب
شــد.. خواهــد  گفتگــو  ره  شــ ایــن  بــه 

گزارشگر:بشیراحمد «عزیزی»

 صاحب امتیاز: ریاست عمومی حقوق
مدیرمسوول: محمد عارف «صباح»

هیــات تحریــر: محمداســحاق کیهــان، شــفیق اللــه نبــی زاده، محمــد عــارف صبــاح، صفــاء 
الرحمــن ســیفی، دردانــه فضایلــی و میرشــفیع اللــه کوهســتانی.

: شفیق الله «نبی زاده» دیزای

گزارشگر: بشیراحمد «عزیزی»

آدرس: کابل وزارت عدلیه - داراالمان- ناحیه ششم

huquq.complaints@moj.gov.af:پست الکرتونیکیwww.moj.gov.af:آدرس انرتنتی

اس: ٧٠٠٥٦٩٧٥٣ ( ٩٣ +) ره  ش

ره ٢١١ ش سال چهاردهم

مركز تلفنى مشــوره دهى حقوقى با شماره ١٨٨ فعال مى شود

          اتباع افغانســتان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مســاوی می باشــند..                   (ماده ٢٢قانون اساســی)
ادامه دارد

تتبع ونگارش:دردانه «نظری»

٣٠ جدی ١٣٩٩

ادامه درصفحه ٣

 نگاهــى حقوقى و عملى به رهنمود اجرآات ادارات حقوق وزارت عدليه

امــور  تنظیــم  از ســوی دولت هــا  قوانیــن  ایجــاد  هــدف 
ــا همــه حقــوق و  عــی و روابــط افــراد جامعــه اســت ت اجت

وجایــب خویــش را درمقابــل دیگــران شــناخته و در روشــنایی 
آن بــه همدیگــر احــرتام کــرده و از تعــرض بــه منافــع دیگــران 

ــد. این ــود داری  خ
ــه  ــه نیســت ک ــراد همیشــه آن گون ــی اوضــاع و احــوال اف ول

حقــوق یــک دیگــر را احــرتام گذارنــد. بلکــه بســی واقــع 
ــرض  ــران تع ــوق دیگ ــه حق ــراد ب ــی از اف ــه عده ئ ــود ک می ش

اینــد. ــوده امــوال و ملکیــت دیگــران را غصــب می 
عــی و تطبیــق قانــون و عدالــت الزم  بــرای دفــاع از نظــام اجت

اســت تــا نهادهــای در جامعــه وجــود داشــته باشــند کــه بــه 
ــی افغانســتان  ــد. در نظــام حقوق این ــن مأمــول رســیدگی  ای

ارنوالــی هــا، وزارت عدلیــه کارشــان  همیــن تفکیــک  محاکــم 
حــق از باطــل و تطبیــق عدالــت اســت.

ــه  ــوق در عرص ــدس ف ــداف مق ــه اه ــیدن ب ــل و رس ــرای نی ب
ــی و  ــوق مدن ــص کلمه(حق ــای اخ ــه معن ــی ب ــایل حقوق مس

تجارتــی) وزارت عدلیــه جمهــوری اســالمی افغانســتان مطابــق 
قوانیــن ذیربــط در زمینــه تطبیــق نقــش محــوری و کلیــدی را 

ایــد. ــا می  ایف
ــی  ــدم اول ــن مربوطــه ق ــم قوانی ــه مفاهی آگاهــی و تســلط ب

بــرای شناســایی جانــب ذیحــق و تشــخیص طــرف باطــل 
اســت. ازایــن رو الزم اســت تــا کارمنــدان مســلکی ادارات 

مقــررات  و  قوانیــن  مفاهیــم  بــه  عدلیــه  وزارت  حقــوق 
مربوطــه تســلط و حاکمیــت کامــل داشــته باشــند تــا وظایــف 

ــد. این ــا  ــه الزم ایف ــه گون ــش را ب خوی

خوشــبختانه ریاســت عمومــی حقــوق بــا همــکاری اســتادان 
همــکاری  بــا   و  حقــوق  ادارات  کارمنــدان  پوهنتون هــا، 

ــی را  ــاب مفصل ــت» کت ــروژه عدال ــوق پ ــم حق ــی «تی تخنیک
تحــت عنــوان «رهنمــود اجــراآت ادارات حقــوق وزارت عدلیــه 

ــوده  جمهــوری اســالمی افغانســتان» تحریــر و تدویــن 
ــرای  ــل ب ی کام ــ ــر و راهن ــف مثم ــات مختل ــه از جه ــد ک ان

کارمنــدان مســلکی ادارات حقــوق وزارت عدلیــه در کابــل 
ــه  ــود بیشــرت از هم ــن رهنم ــد. ای ر می آی ــه شــ ــات ب و والی

ــه  ــت ک ــوق اس ــد ادارات حق ــلکی جدی ــدان مس ــرای کارمن ب
ــی  ــه معرف ــی ب ــد. درآت ــده ان ــتم کار گردی ــل سیس ــازه داخ ت

ــم. ــر دا زی ــی  پ ــود م ــن رهنم ــرص ای مخت
محتویات رهنمود:

رهنمــود اجــراآت ادارات حقــوق وزارت عدلیــه جمهــوری 
ــده اســت.  ــب ش اســالمی افغانســتان در دو بخــش کالن ترتی

ــراآت ادارات  ــوه اج ــود «نح ــش اول رهنم ــه در بخ ــوری ک ط
حقوق»تبییــن شــده اســت و در بخــش دوم رهنمــود کــه 

«بخــش ضمیمــوی رهنمود»اســت شــامل معلومــات در مــورد 
قواعــد ماهــوی دعــاوی حقوقــی مثــل حقــوق فامیــل، حقــوق 

میــراث، دیــون و تعهــدات، حقــوق تجــارت، حقــوق ملکیــت و 
ــرد. ــر می گی ــود را در ب عق

نحوه ادارات حقوق:
رهنمــود اجــراآت ادارات حقــوق وزارت عدلیــه در بخــش 

ــون  ــن دو فصــل پیرام ــوق»، ضم ــراآت ادارات حق «نحــوه اج
معلومــات عمومــی در مــورد ادارات حقــوق وزارت عدلیــه و 

ــوق  ــی در ادارات حق ــای حقوق ــه قضای چگونگــی رســیدگی ب

ــده اســت. ــه گردی ــه، ارای وزارت عدلی
ــی  ــات عموم ــوان معلوم ــه در فصــل اول تحــت عن ــوری ک ط

ــاختار  ــوق، س ــه ادارات حق ــوق تاریخچ ــورد ادارات حق در م
تشــکیالتی ادارات حقــوق، اســناد تقنینــی حاکــم بــر اجــراآت 

ــای ادارات حقــوق،  ــف و مکلفیــت ه ادارات حقــوق، وظای
صالحیــت ادارات حقــوق در رســیدگی بــه قضایــای حقوقــی، 

رابطــه ادارات حقــوق بــا ســایر ارگانهــای ذیربــط مــورد بحــث 
و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ــا  ــیدگی قضای ــوه رس ــه نح ــود ب ــش اول رهنم ــل دوم بخ فص
در ادارات حقــوق وزارت عدلیــه پرداخــت اســت. طــوری 

ــض  ــی عرای ــی بررس ــون چگونگ ــددی چ ــات متع ــه موضوع ک
حقوقــی حــاالت اســتثنایی در تحصیــل حقــوق وحــل و فصــل 

منازعــات از طریــق مصالحــه و میانجیگــری، اقدامــات جــربی 
ادارات حقــوق در تحصیــل حــق، چگونگــی جمــع آوری حــق 

یــت  الثبــت عرایــض و محصــول حقــوق و در نهایــت ح
قانونــی از کارمنــدان ادارات حقــوق همــه از مــواردی انــد کــه 

ــد. ــن فصــل مــورد بررســی مفصــل قــرار گرفتــه ان در ای
بخش رهنمود:

بخــش دوم یــا بخــش ضمیمــوی رهنمــود اجــراآت ادارات 
حقــوق وزارت عدلیــه در بــر گیرنــده معلومــات درمــورد 

قواعــد ماهــوی دعــاوی حقوقــی بــوده و مطالــب ذیــل را در 
ــت: ــده اس ــل کنجانی ٥ فص

١- حقــوق فامیــل: شــامل موضوعــات چــون؛ خواســتگاری، 
ازدواج، آثارعقــد ازدواج، انحــالل ازدواج ، آثــار انحــالل ازدواج 

و حقــوق اوالد پرداختــه شــده اســت.
ادامه درصفحه٣

گرد آورى: عنايت اهللا«اشرفى»


