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رابطه بین حقوق برش وحقوق برشدوستانه
تتبع ونگارش :محدثه پروانی

مقدمه :انسان یگانه موجودی است
که کرامت ذاتی دارد مطابق آیه  70سوره
ارساء که فرموده است :وهامنا فرزندان آدم
را گرامی داشتیم(کرامت دادیم) .همچنان
یکی از مبانی حقوق برشدوستانه کرامت
انسانی است.کرامت یعنی استعداد وظرفیت
که قابلیت پذیرش بزرگی ،عظمت وعزت
را دارد.کرامت دونوع است کرامت ذاتی
چنانچه خداوند(ج) میفرماید :ولقد کرمنا بنی
آدم  .وکرامت اکتسابی چنانچه خداوند (ج)
میفرماید :ان اکرمکم عند الله اتقاکم .به نظر
میرسد که مبنای حقوق برشدوستانه کرامت
ذاتی است یعنی هامن استعداد که قابلیت
پذیرش بزرگواری وعظمت را دارد.
تعریف حقوق برشدوستانه  :حقوق
برشدوستانه ،مجموعه مقررات وقواعد حقوق
بین امللل است که ضمن تعیین حقوق حامیت
از افراد انسانی اعم از رزمنده یا غیر رزمنده
(غیرنظامی) واموال غیر نظامی وحقوق
طرفهای متخاصم
در مخاصامت مسلحانه اعم از بین املللی یا
غیر بین املللی تکالیف افراد انسانی وطرفهای
متخاصم را نیز در آن مخاصامت مشخص
میکند.
تعریف حقوق برش:حقوق برش مجموعهای
از ارزشها ،مفاهیم ،اسناد حقوقی بین املللی
و ساز و کارهایی است که در همۀ زمانها و
مکانها از مقام ،منزلت و کرامت انسانی همۀ
افراد و یا گروهها رصفاٌ بدلیل ،اینکه انسانند در
مقابل همۀ دولتها حامیت میکند
حقوق برش دوستانه ،شاخه یا بخشی از حقوق
جنگ یا حقوق بین امللل مخاصامت مسلحانه
است که امروز با توجه به توسعه ،تحول
وتکامل مقررات وقواعد حقوق برشدوستانه
باید آن را شاخه ای مستقل از شاخه های
حقوق بین امللل وسیستمی جامع قلمداد منود.
درگذشته حقوق برش و حقوق بین امللل برش
دوستانه بصورت مجزا شکل گرفته و توسعه
یافتند ،حقوق برش را حقوق زمان صلح و
حقوق بین امللل برش دوستانه را حقوق زمان
جنگ قلمداد میکردند .بنابراین تصور این
بود که هیچ رابطه و نسبتی میان این دو واژه
وجود ندارد .اما در پی تغییر و تحوالتی که در
نظام حقوق بین امللل در دو عرصۀ حقوق برش
و حقوق برش دوستانه صورت گرفت و قلمرو
اجرایی ،مکانی و زمانی این دو حقوق گسرتش
پیدا کرد ،حقوق برش دوستانه و حقوق برش
در جهت همگرایی به منظور حامیت از انسان
و کرامت انسانی او توسعه یافته و بتدریج به
سمت نزدیک شدن حرکت منودند بدین ترتیب
رابطه میان حقوق برش دوستانه و حقوق برش
در دو نظام حقوق بین امللل معارص شکل
گرفت .خالصه رابطه بین حقوق برش وحقوق
برش دوستانه را میتوان در موارد ذیل بیان کرد..
1حقوقبرش و حقوق برشدوستانه دوشاخه پر
اهمیت حقوق بین امللل به شامر میروند .هر
دو نظام به موازات هم از اهمیت بیسابقه
و توسعه رسیع برخوردار است .این دو نظام
دارای وجوه مشرتک بسیاری هستند ،اما نه
میتوان آن دو را یکی پنداشت.ونه میتوان یکی
را جزء دیگر آن دانست .این دونظام مکمل
یکدیگرند نه رقیب هم .
 2اصل عام احرتام به کرامت انسانی را باید
اساس وفلسفه وجودی هردونظام دانست.
حقوق بینادین انسانها که رعایت آنها درهمه
حال ودرهرزمان و مکان رضوری است.
 3حامیتی بودن محور معاهدات حقوق برش
وبرشدوستانه است .هدف وکارکرد اصلی این
معاهدات ،حامیت ازانسانها است واین یکی
دیگر از نقاط اشرتاک دونظام است .حامیت از
انسان راباید اصل راهنام دردونظام تلقی کرد.
 4مهمرتین موضوعات که تعهدات حقوق
برشی را از سایر تعهدات بین املللی متامیز
میسازد  .وصف عدم تقابل در تعهدات حقوق
برشی ووصف تقابل دردیگر تعهدات است.
اگرچه اصل تقابل را باید عنرصی مهم درتوسعه
حقوق منازعات مسلحانه به شامر آورد.اما در
حقوق برش دوستانه نوین ،حامیت از منافع
دولتها تحت الشعاع حامیت از انسانها قرار
گرفته است.
ادامه در صفحه2

اینست خدا پروردگار شام هیچ معبودی
جز او نیست آفریننده هر چیزی است
پس او را بپرستید و او بر هر چیزی
نگهبان است.
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معرفی داکتر ذکیه عادلی به حیث معین امور اجتماعی وزارت عدلیه
گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

 3اسد 1397
در مراســمی کــه بــه ایــن منظــور در وزارت
عدلیــه برگــزار گردیــد ،جاللتــآب دکــر
عبدالبصیــر انــور وزیــر عدلیــه ج.ا.ا ،محــرم
حمیــد اللــه فاروقــی رئیــس پوهنتــون کابــل،
دکــر مجیــب الرحمــن رحیمــی ســخنگوی
ریاســت اجراییــه ج.ا.ا ،مناینــدۀ دفــر بانــوی
اول ،مهامنــان از معاونیــت دوم ریاســت
جمهــوری ،معیــن مالــی و اداری وزارت
عدلیــه ،معیــن وزارت مخابــرات ،اســتادان
پوهنتــون کابــل و ســایر دوســتان و همــکاران
داکــر زکیــه عادلــی ،حضــور داشــتند.
وزیــر عدلیــه ج.ا.ا ،حضــور مهامنــان را خــوش
آمدیــد گفتــه ،تزئیــد بســت معینیــت امــور
اجتامعــی را در وزارت عدلیــه یــک رضورت
مــرم دانســت و از منظــوری تزئیــد ایــن بســت
توســط رئیــس جمهــور اســامی افغانســتان،
ابــراز ســپاس و امتنــان منــود .وی ،گزینــش
داکــر زکیــه عادلــی را بــه عنــوان معیــن امــور
اجتامعــی وزارت عدلیــه ،یــک اقــدام بجــا
دانســته و ابـراز امیــدواری منــود کــه بــا آمــدن
ایشــان کارهــای مربــوط بــه امــور اجتامعــی
ایــن وزارت بــه شــکل بهــر آن بــه پیــش
خواهــد رفــت .وزیــر عدلیــه ،کامیابیهــای
بیشــر را بــرای معیــن امــور اجتامعــی ایــن
وزارت ،آرزو منــوده و ابـراز امیــدواری کــرد کــه
بــا حضــور ایشــان ،زمینــۀ ارتبــاط و هامهنگــی
بــا نهادهــای علمــی و دانشــگاهی ،بیشــر
گــردد.
خانــم عزیــزه عدالتخــواه رئیــس عمومــی
ریاســت مســاعدتهای حقوقــی وزارت
عدلیــه ،حکــم مقــام عالــی ریاســت جمهــوری

را بــه خوانــش گرفتــه و در کنــار آن ،ســوانح
تحصیلــی خانــم عادلــی را نیــز بیــان کــرد.
در ادامــه ،آقــای فاروقــی رئیــس پوهنتــون
کابــل ،تقــرر خانــم عادلــی را بــه عنــوان
معیــن امــور اجتامعــی وزارت عدلیــه تربیک
گفتــه و راجــع بــه کارکردهــا و تواناییهــای
ایشــان در پوهنتــون کابــل صحبــت منــود.
وی همچنــان از دســتاوردهای وزارت عدلیه
در عرصــۀ قانونگــذاری ســخن گفتــه و
اب ـراز امیــدواری منــود کــه بــا آمــدن خانــم
عادلــی در وزارت عدلیــه ،کامیابیهــای
بیشــری را در ایــن وزارت شــاهد خواهیــم
بــود.
بــا ایــن همــه ،داکــر عادلــی از اعتــاد
رهــران حکومــت وحــدت ملــی و وزیــر
عدلیــه ســپاسگزاری منــوده و تعهــد ســپرد
کــه بــه منظــور پیشــرد کارهــا بــه گونــۀ
مؤثــر ،از هیــچ گونــه ســعی و تــاش دریــغ
نخواهــد ورزیــد.
در پایــان ،داکــر عادلــی از ســوی وزیــر
عدلیــه و ســایر همراهــان ،بــه دفــر
کاریاش رهنامیــی گردیــد.
گفتنــی اســت کــه داکــر زکیــه عادلــی
دکــرای تخصصــی علــوم سیاســی داشــته
و در حــال حــارض ،رئیــس دانشــکده علــوم
سیاســی دانشــگاه کاتــب ،اســتاد پوهنتــون
کابــل و برخــی از دانشــگاهها خصوصــی
میباشــد .از ایشــان تاکنــون دو کتــاب و
حــدود  15مقالــه علمــی و پژوهشــی نــر
گردیــده اســت.

محیــط ز یســت و ا همیــت آ ن
تتبع ونگارش :دردانه فضایلی

محیــط زیســت بــه محیطهایــی گفتــه
میشــود کــه زندگــی یــک عــده افــراد
در آن در جریــان باشــد .عوامــل فزیکــی،
خانوادگــی ،بــری و موجــودات زنــده
از مهــ م تریــن عوامــل تشــکیلدهنده
محیــط زیســت بــه شــار مــیرود.
علــم مربــوط بــه محیــط زیســت،
ترکیبــی از دانشهایــی اســت کــه
شــامل مجموعــهی از عوامــل زیســتی
و محیطــی در قالــب محیــط زیســت
میگــردد کــه بیشــر بــه انســانها
مربــوط میشــود .امــا آلودگــی محیــط
زیســت کــه موضــوع اصلــی ایــن مقالــه
میباشــد ،عبــارت اســت از :تاثیــرات
مــره ناشــی از عملکردهــای انســان
بــاالی محیــط و پراکنــده شــدن مــواد
زهــری در فضــای شــهر و محیــط زیســت
میباشــد .آلودگــی محیــط زیســت
بــه شــکل مســتقیم و غیــر مســتقیم،
بــر پیشرفــت ،تحصیــل ،رشــد فکــری،
صحتمنــدی و ســامتی ،وضعیــت
جســمی و روانــی افــراد یــک جامعــه
تاثیرگــذار اســت .بــه همیــن دلیــل از
نظــر دیــن مبیــن اســام و قوانیــن ملــی و

بیناملللــی ،بــه شــدت روی حفــظ محیــط
زیســت و رعایــت پاکــی و نظافــت تاکیــد
شــده اســت .در قــرآن کریــم آمــده اســت
کــه از محیــط زیســت بایــد بــه شــکل
درســت بهرهبــرداری شــود و همــه در
قبــال حفاظــت از آن مســؤلیت دارنــد.
چ ـرا کــه محیــط زیســت ثــروت بــوده و
بــه همــه نســلهای بــر تعلــق دارد.
از پیامــر گرامــی اســام در کتــاب
نهجالفصاحــه در قســمت دوازدهــم
روایــت شــده اســت :حرمــت زمیــن را
نگهداریــد و تخریبــش نکنیــد کــه زمیــن
بــه منزلــه مــادر شــا اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت محیــط زیســت و
ارتبــاط ان بــا ســامتی موجــودات زنــده
قانــون محیــط زیســت کــه در روشــنی
حکــم مــاده  15قانــون اساســی بــه
منظــور حفــظ منابــع طبیعــی احیــای
محیــط زیســت حفاظــت و اســتفاده
دوامــدار ازآنهــا وضــع گردیــده اســت.
بــر حســب مــاده دوم ایــن قانــون مــی
تــوان گفــت کــه اهــداف عمــده ایــن
قانــون عبارتنــد از:
 -1حفاظــت صحــت بــری  ،حیوانــی

و نباتــی و بهبــود وضــع معیشــت آنهــا.
 -2تامیــن عملکــرد ایکولــوژی و ســیر
تکاملــی ان.
 -3تامیــن منافــع و نیازمندیهــای نســل
فعلــی وآینــده مربــوط بــا محیــط
زیســت.
 -4حفظ میراثهای طبیعی و فرهنگی.
 -5تســهیل در امــر بازســازی و رشــد
دوامــدار اقتصــادی ملــی.
در قانــون اساســی کشــور کــه مــادر همــه
قوانیــن ملــی مــا اســت ،نیــز در چندیــن
مــورد حفاظــت از محیــط زیســت
تاکیــد شــده اســت .در مــاده پانزدهــم
ایــن قانــون نوشــته شــد اســت :دولــت
مکلــف اســت در مــورد حفــظ و بهبــود
جنگلهــا و محیــط زیســت تدابیــر
الزم را اتخــاذ کنــد .در کــود جــزای
کشــور نیــز در مــاده  368روی حفــظ
بنــا و امــاک دولتــی و خصوصــی تاکیــد
شــده و ب ـرای کســانی کــه آن را از بیــن
میبرنــد ،پرداخــت خســاره و حبــس
متوســط در نظــر گرفتــه شــده اســت.
شــخصی کــه عمــدا ً اشــجار را قطــع یــا
رسک ،پــارک و تفریحگاههــای عامــه را

از بیــن بــرد و تلــف کنــد ،عــاوه بــر
پرداخــت خســاره ،بــه جـزای نقــدی پنــج
ه ـزار افغانــی محکــوم شــده اســت .امــا
متأســفانه در شــهر کابــل ،بــا ایــن همــه
تأکیــدات و ســفارشها ،محیــط زیســت
بــه محیــط «زشــت» تبدیــل شــده اســت.
در آغــاز فصــل بهــار در بیشــر گوشــه و
کنــار رسکهــای عمومــی ،از زبالههــا،
دیوارهــای بلنــد ســاخته شــده کــه بــا
گرمشــدن هــوا و جاریشــدن آبهــای
بــاران ،بــه شــدت حیــات مــردم را بــا
خطــر مواجــه خواهنــد کــرد.
باشــندگان شــهر کابــل از انبــار شــدن
زبالههــا و بیتوجهــی مســووالن در
انتقــال بــه موقــع آن ،بــه شــدت شــکایت
داشــته و مســووالن شــهرداری کابــل را
بــه بیتوجهــی و ســهلانگاری متهــم
میکننــد .امــا مســووالن شــهرداری
کابــل علــت اصلــی آلودگــی محیطــی و
انبارشــدن زبالههــا را در بیتوجهــی
مــردم و خانوادههــا ،جابهجایــی
و افزایــش نفــوس در شــهر کابــل،
کمبــود امکانــات ،کارمنــد و قطعشــدن
شـبکاری در بخــش تنظیــف ایــن اداره.
ادامه در صفحه 2

آگاهیحقوقی

رابطــه بیــن حقــوق بــر وحقــوق
...

 5ادعای تفاوت دو نظام در چارچوب
هنجاری را نه بطور مطلق میتوان پذیرفت
ونه مطلقا میتوان مردود دانست.اگرچه
حقوق برش دوستانه سنتی تقریبا بطور
انحصاری برحقوق وحقوق افراد درمقابل
مقامات دولتی حتی دولتهای متبوع آنهاست.
میتوان گفت کنوانسیون های حقوق
برشدوستانه حقوق با ماهیت دوگانه اعطاء
میکند که همزمان وجود دارد چارچوب
هنجاری حقوق برش هنوز حقوق را به
افراد اعطاء میکند وتعهد را به عهده دولتها
میگذارد .متعهد دانسنت افراد درنظام بین
امللل حقوق برش جنبه استثنایی دارد .وتنها
در چند معاهده خاص مورد توجه قرار گرفته
است .ولی وضعیت در حقوق برشدوستانه
متفاوت است .در این نظام تعهد نیز همچون
حق ماهیت دوگانه دارد.
 6حقوق برش وبرشدوستانه در توسعه
یکدیگر تاثیر متقابل داشته اند.تاثیر حقوق
برش درتوسعه حقوق برشدوستانه را بامالحظه
اسناد موخر التصویب حقوق برشدوستانه را
بهرت میتوان فهمید .
 7قوه ،نیرو ومیکانیسم اجرای قواعد حقوق
برش وبرش دوستانه از حیث ضامنت اجرا
متفاوت میباشد.
یکی از نقاط کلیدی اختالف درقلمرو مسولیت
جزایی فردی ظاهر میگردد.صالحیت جهانی
وتعهد دولتها به تعقیب مسولیت جزایی نیز
نقطه دیگر متایز است .برای تضمین اجرای
قواعد حقوق برش وبرش دوستانه نهادهای
نظارتی قضایی وشبه قضایی نیز آماده شده
اند.به لحاظ موقعیتی که افراد در پیگیری
حقوق اساسی خود دارند.باتوجه به اینکه دو
نظام مکمل یکدیگرند هرنظامی میتواند برای
تضمین اجرای قواعد خودازنهاد های نظارتی
ویا قضایی نظام دیگربهره مند شود
پروفیسور ژان پیتکه تفاوت میان حقوق
برش وحقوق برش دوستانه را درسه اصل ذیل
برصاحت بیان میکند.
-1اصل مصونیت که حق احرتام به زندگی،
متامیّت جسامنی و ویژگیهای جدا ناشدنی
از شخصیت انسان را برای هر فرد غیر رزمنده
تضمین میکند؛
-2اصل عدم تبعیض که رفتار تبعیض آمیز را
به هر شکل که باشد محکوم میکند؛
-3اصل امنیت که حق امنیت شخصی را به
هر فرد انسانی اعطاء میکند؛ اما علیرغم
وجود پیوند و نزدیکی میان حقوق برش و
حقوق برش دوستانهبه دالیل ذیل منیتوان
آن دو را یکی پنداشت و یا یکی را جزئی از
دیگری دانست:
-1در حقوق برش ،انسان حق دارد و نه
تکلیف ،بلکه تکلیف متوجه دولتهاست اما
در حقوق بین امللل برش دوستانه ،دولتها و
افراد ،هر دو هم حق دارند و هم تکلیف..
-2ضامنت اجرا در حقوق برش و برش دوستانه
متفاوت است.
-3اسناد بین املللی حقوقی آنها مشرتک نیست
مهمترین اسناد حقوق برش شامل اعالمیّه
جهانی حقوق برش ،میثاق بین املللی حقوق
مدنی و سیاسی و میثاق بین املللی حقوق
اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی میباشد ولی
مهمترین اسناد حقوق برش دوستانه شامل
کنوانسیونهای الهه و کنوانسیونهای
چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به کنوانسیون
اخیر میباشد.
-5در منشور سازمان ملل متحد رصیحاٌ به
حقوق برش و رعایت آن اشاره شده است
اما منشور ،حقوق بین امللل برش دوستانه را
وسیلهای برای رسیدن به هدف اصلی خود
یعنی صلح و امنیت بین املللی قلمداد منوده
است؛
-6برخالف حقوق برش که تحت تاثیر سیاست
بین امللل قرار گرفته و بشدّت سیاسی شده
است حقوق بین امللل برش دوستانه با نظارت
و پشتیبانی کمیته بین املللی صلیب رسخ
از خلط شدن با سیاست بین امللل محفوظ
مانده است؛
نتیجه گیری :
با در نظر گرفنت وجوه اشرتاک و افرتاق بین
حقوق بین امللل برش دوستانه و حقوق برش،
رابطه و نسبت موجود بین این دو حقوق به
صورت ذیل ارزیابی میشود:
با انعقاد پروتکل  1977در زمینه مخاصامت
مسلحانه بین املللی و غیر بین املللی تقارب
میان حقوق برش و حقوق برش دوستانه به
روشنی ظاهر میشود و همگرایی قابل
توجهی بین آنها بوجود میآید اما این رابطه
به معنی وابستگی یکی به دیگری و یا تشابه
یکی با دیگری نیست .بلکه این دو شاخه
حقوق بین امللل همچنان مجزا و مستقل از
یکدیگر و مکمل یکدیگرند.
منابع ومآخذ:
 – 1قرآن کریم
-2دکرت محمد رضا ضیائی بیگدلی،حقوق برش
دوستانه .
 3قربان نیا ،نارص؛ نسبت میان حقوق برش و
حقوق دوستانه ،رسالۀ دکرتا ،دانشگاه تهران،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،سال 1385.

			
سال دوازدهم

محیــط

عوامل مؤثر در آلودگی محیطی
در آلوده ساخنت شهر کابل عوامل
زیادی نقش دارد که در این قسمت به
مهمترین آن اشاره میشود .بیتوجهی
بانوان وخانوادهها درمدیریت زبالههای
منازلشان ،محدودیت دسترسی
خانوادهها به آموزشهای محیط زیستی
و کمرنگ بودن برنامههای آگاهیبخش
برای مردم ،افزایش بیرویه جمعیت
و مهاجرتها در شهر کابل ،ساخت و
سازهای بیرویه ،کهنه و کم ظرفیت
بودن سیستم خدمات شهری ،نا کافی
بودن پارکها و ساحات سبز ،از بین رفنت
نهالها و جنگلها ،زیربناهای ناقص و
ناکافی شهری ،پایین بودن درک و آگاهی
مردم نسبت به ارزش و اهمیت محیط
زیست ،افزایش ساحات غیر پالنی،
تخریب فرش نباتی توسط شهروندان،
استفاده ازمواد سوختی بیکیفیت وخام
در منازل ،حاممها ،داشها ،نانواییها
و هوتلها ،جلوگیری نکردن از ورود
گوسفندداران و چوپانها به داخل شهر،
خامه بودن بعضی رسکها و کوچهها،
بیپروایی در برابر حیات وحش و شکار
حیوانات ،از مهم ترین عوامل آلودگی
محیط زیست در شهر کابل به شامر
میرود.
پیآمدهای آلودگی محیط زیست:
از نظر داکرتان و آگاهان ،آلودگی
محیط زیست ،به طریقههای گوناگون
پیآمدهای دراز مدت و کوتاه مدتی
را بر سالمتی انسانها به خصوص زنان
و کودکان در پی دارد .داکرت شعبان
متخصص داخله عمومی در یک مصاحبه
اختصاصی با ۸صبح گفت :برخی افراد
جامعه از جمله کودکان ،سالمندان و
زنان ،بیشرت از دیگران از آلودگیهای
محیط زیستی ،آسیب پذیر میشوند .به
این خاطر که کودکان بیشرت از بزرگساالن
تند و رسیع تنفس میکنند و آن هم از
طریق دهان .از جانب دیگر کودکان
بیشرت از دیگران در معرض آلودگیها
قرار دارند و بیشرت اوقاتشان به ساعت
تیری و بازی سپری میکنند ،از آلودگیها
مترضر میشوند .همچنان زنان نیز بیشرت
با کارهای متیزی و پاکی خانه و حویلی
رس و کار دارند و در مواقع حساس
بارداری و زایامن ،بیشرت از دیگران ،از
آلودگیها متأثر میشوند .از نظر داکرتان
و متخصصان ،موادی که از طریق آلودگی
وارد بدن انسان میشود ،بافتهای
مختلف بدن را نابود میکند و انسان را
به امراض گوناگون مواجه میسازد .آقای

		
شامره 182

 31اسد 1397

ز یســت

شعبان تاکید میکند که خانوادهها باید
بیشرت مواظب فرزندان خود باشند که در
هوای آلوده شهر گشت و گذار نکنند
و همچنان خود بانوان نیز همواره در
هنگام کارهای خانه از ماسک استفاده
کنند .این متخصصان معتقد اند ،موادی
که از طریق آلودگی وارد بدن انسان
میشود ،بافتهای مختلف بدن را نابود
میکند و انسان را به امراض گوناگون
مواجه میسازد .آلودگی محیطی باالی
قلب و عروق شعریه تاثیرات منفی
بزرگی را به جا میگذارد و فشار خون را
غیر منظم میکند.
اسرتس ،رسدرد ،خستگی ،زخم معده،
رسگیجه ،انقباضات نامنظم عضالتی،
اختالل در سیستم گوارشی،افزایش رسعت
نفسکشیدن ،دلدردی و … همه از
پیآمدهای آلودکی محیطی میباشد .در
مجموع تخریب محیط زیست و آلوده
ساخنت شهر ،امراض گوناگونی را در بین
شهروندان به وجود آورده و مشکالت
جسمی و روانی گسرتده را در پی دارد.
حفظ محیط زیست ،جزء تفکیکناپذیر
توسعهی پایدار و ضامن صحتمندی و
سالمتی شهروندان به شامر میرود.
راهکارها:
زمین امانت نسل برش به نسلهای
آینده است و باید همهگان از این امانت
حفاظت کنند .از سوی دیگر زمین میراث
ملی بوده و حیثیت مادر را برای همه
دارا میباشد .حفاظت از نهالها و
مکانهای سبز ،ترویج فرهنگ حفاظت
از محیط زیست در بین شهروندان،
کاهش مرصف آب در خانوادهها،
رصفهجویی در مرصف انواع پاکتها و
خریطههای پالستیکی ،مدیریت دقیق
زبالههای منازل ،پختهشدن کوچهها و
رسکها ،جلوگیری از ورود حیوانات در
داخل شهر ،از بین بردن مرکز معتادین در
شهر توسط دولت ،غرس نهال در نقاط
مختلف کشور ،استفاده از اجناس با دوام
و دوری از اموال یک بار مرصف ،پخنت
غذا به قدر نیاز توسط خانوادهها ،خرید
مواد خوراکی به اندازه نیاز خانواده،
مدیریت فاضالب ،جلوگیری از انداخنت
زبالهها در داخل جویها و کاهش گشت
و گذار بیمورد در جادهها ،از مهمترین
راهکارها در بهبود حفظ محیط زیست
به شامر میرود .زمین میراث ملی و
امانت نسل برش است و همه باید در
حفظ آن تالش کنند.
از مهم ترین عوامل آلودگی و تخریب
محیط زیست ،عدم آگاهی جامعه

و

نسبت به مسائل زیست محیطی است
اهمیت آموزش محیط زیست سبب شده
است تا در بسیاری از کنفرانس های ملی
و بین املللی برگزار شده در سال های
اخیر ،مانند کنفرانس استوکهلم ،بلگراد
وغیره به آن پرداخته شود.
آموزش محیط زیست فرایندی است
که به افراد کمک میکند تا با بررسی
مشکالت زیست محیطی و مشارکت در
حل آنها با انجام اقداماتی نقش خود
را در جهت بهبود محیط زیست ایفا
کنند .که درنتیجه منجر به درک عمیق
تر از مشکالت زیست محیطی و ایجاد
مهارتهای الزم را برای تصمیم گیریهای
آگاهانه و مسئوالنه را ایجاب می مناید.
مهم ترین هدف آموزش محیط زیست،
افزایش آگاهی مردم نسبت به محیط
زیست و به کاربسنت اطالعات زیست
محیطی در جهت بهبود آن است.
هامنطور که گفته شد ،فرایند آموزش
محیط زیست به عقیده محقیقین
این علم تنها به کسب آگاهی منفعالنه
محدود منی شود ،بلکه آگاهی مد نظر
در این آموزش ها در جهت ایجاد حس
مسئولیت و مشارکت افراد برای بهبود
محیط زیست است .برای رسیدن به
مقصود آموزش محیط زیست ۵ ،هدف
فرعی زیر مورد توجه هستند:
آگاهی :کسب آگاهی و حساسیت نسبت
به محیط زیست و مشکالت وابسته.
دانش :به دست آوردن تجربه های
مختلف و درک مفاهیم اصلی محیط
زیست و مشکالت مربوط به آن.
بینش :به دست آوردن مجموعه ای از
ارزش ها و احساس نگرانی برای محیط
زیست و انگیزه برای رشکت فعاالنه در
بهبود و حفاظت از محیط زیست.
مهارت :کسب مهارت برای شناسایی و
حل مشکالت زیست محیطی.
مشارکت :ایجاد گروه های اجتامعی و
فعالیت های انفرادی برای ایجاد فرصت
مشارکت فعاالنه در متام سطوح در
جهت حل مشکالت زیست محیطی.
هامنگونه که در بخشی از اصول راهنامی
آموزش محیط زیست در کنفرانس
استوکهلم نیز اشاره شده است توجه به
مشکالت محلی در هنگام آموزش محیط
زیست اهمیت زیادی دارد .در بخشی
از این منت آمده است که «آموزش
محیط زیست باید با در نظرگرفنت
مناسب ترین موقعیت ها و موضوعات
زیست محیطی محلی رشوع و به طرف

. . .

2

موضوعات و موقعیت هایی با گسرتدگی
ملی ،منطقه ای و جهانی پیش رود …»
این به آن معناست که نهاد هایی که
وظیفه آموزش محیط زیست را برعهده
دارند باید ابتدا توجه خود را بر مشکالت
زیست محیطی محلی معطوف کنند.
همچنین در بخش دیگری از این منت
آمده است که «آموزش محیط زیست
باید فرایندی در متامی مراحل زندگی
باشد».
بنابراین ،این فرایند در متامی سنین و
همچنین در محیط های مختلفی مانند
مدرسه و کتابخانه باید انجام شود.
آموزش یکی از کهن ترین نقش ها و
کارکرد های کتابداران در جامعه بوده
است .فدراسیون بین املللی انجمن ها و
موسسات کتابداری (ایفال) نیز در بیانیه
ای در گالسگو ( ۲۴اگوست  )۲۰۰۲بر
اهمیت حامیت کتابخانه ها و کتابداران
از توسعه پایدار و اهمیت آموزش به
شکل های مختلف تاکید دارد .در این
بیانیه از خدمات کتابداری به عنوان
دروازه هایی به سوی دانش و فرهنگ
یاد شده است .همچنین این خدمات به
مردم در بهبود مهارت های اجتامعی و
آموزشی در یک جامعه اطالعاتی و برای
مشارکت پایدار در دموکراسی کمک می
کنند.
آموزش محیط زیست ،یکی از مهم ترین
راهکار های بهبود وضعیت زیست
محیطی در جامعه به شامر می رود.
این آموزش با هدف افزایش آگاهی
های جامعه نسبت به محیط زیست
و مشکالت آن و همچنین مشارکت
افراد در کمک به حل مشکالت زیست
محیطی انجام می شود .کتابخانه ها و
به خصوص کتابخانه های عمومی ،به
عنوان نهاد های اجتامعی که در فرایند
آموزش و کمک به دسرتسی به اطالعات
نقش موثری ایفا می کنند ،می توانند به
نهادینه شدن آموزش های محیط زیست
در جامعه کمک کنند.
منابع وماخذ:
قرآنکریم .
احادیث نبوی .
قانون اساسی .
قانون محیط زیست .
کود جزاء .

آگاهیحقوقی

نقش قانون منع آزار واذیت ...
وزارتهای معارف و تحصیالت عالی
موظف به گنجانیدن موضوعات
درسی مربوط به آزار و اذیت جنسی
و پیامدهای آن در نصابهای
تعلیمی و تحصیلی دانشآموزان و
دانشجویاناند .وزارت اطالعات
و فرهنگ مکلف به فراهم کردن
تسهیالت برای ادارات دیگر جهت
پخش و نرش مطالب مربوط به آزار
و اذیت جنسی و جلوگیری از پخش
برنامههای ترویج کنندهی آزار و
اذیت جنسی از طریق رسانههای
همگانی است .وزارت عدلیه مکلف
به توظیف مساعد حقوقی برای
مترضر آزار و اذیت و نرش ،تکثیر
و توزیع رایگان این قانون به متام
ادارات است.
مترضر آزار و اذیت جنسی براساس
ماده  ۱۷این قانون میتواند به
کمیته مبارزه با آزار و اذیت شکایت
کند ،اما در والیات ،شخص مترضر
میتواند به ادارات پولیس ،محاکم،
شورای والیتی و ولسوالی شکایت
کند و مراجع یادشده موظفاند
شکایت واصله را ثبت و رسیدگی
کنند و در صورتیکه رسیدگی به
شکایت موجب صدمه به حیثیت
زن شود ،افشا منیشود .مجازات
تعیینشده برای متخلفین و مرتکبین
عموما دو گونه است .تادیبی و
مالی.
 )۱در صورتیکه شکایت مربوط
به اجراآت وظیفوی باشد ،کمیته
موضوع تادیب متخلف را به اداره
مربوطه راجع کرده و اداره با بررسی
اسناد و شواهد به تادیب متخلف
اقدام میکند.
 )۲در صورتیکه جرم آزار و اذیت
در محالت عام و ترانسپورت
عمومی صورت گیرد ،مرتکب به
 ۵۰۰۰تا  ۱۰،۰۰۰افغانی و هرگاه
جرم در محل کار ،مراکز تعلیمی
و تحصیلی یا مراکز صحی صورت
گیرد ،مرتکب به پرداخت ۱۰،۰۰۰
تا  ۲۰،۰۰۰افغانی محکوم میشود.
اما در صورتی حاالت مشدده جرم
– مربی ،طبیب ،استاد یا آمر بودن و
با استفاده از موقف و مقام صورت
گیرد ،ایجاد صدمه فزیکی یا روانی
و تکرار جرم -قابل تطبیق باشد،
مرتکب به دو تا شش ماه حبس
تنفیذی محکوم میشود.
نتیجه گیری:
قوانین و میکانیزم های حقوقی
مبنی برجلوگیری از آزار و اذیت
زنان در افغانستان ،بدون شک
یک نیاز جدی است ،در وضعیت
فعلی باوجودیکه افغانستان درعین
زمان ،صاحب دوقانون درمورد منع
آزار و اذیت زنان یعنی قانون منع
خشونت علیه زنان و قانون منع آزار
و اذیت زنان و اطفال میباشد عالوتآ
مطابق به قانون منع آزار و اذیت
زنان و اطفال کمیته های جهت
نظارت و گزارش دهی قضایای آزار
و اذیت ایجاد گردید تا در راستای
کاهش خشونت و آزار واذیت زنان
در سطح کشور فعالیت منایند
منابع وماخذ:
قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال
چپرت نوت منع خشونت علیه زن
سایت اینرتنتی
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جــرم پــول شــویی ومجازات آن...

داکــر میــر محمــد صادقــی مــی گویــد:
" منظــور از تطهیــر مــال ،مخفــی کــردن
منبــع اصلــی امــوال ،ناشــی از جــرم
وتبدیــل آن هــا بــه امــوال پــاک اســت
بــه طــوری کــه یافــن منبــع اصلــی مــال
غیــر ممکــن یــا بســیار دشــوار گــردد".
(حقــوق جــزای بیــن املللــی – داکــر
حســین میــر محمــد صادقــی  -میـزان –
 1377ص ) 332
مــاده یــک ،طــرح دســتور العمــل
جوامــع اروپایــی مــورخ  1990تعریــف
زیــر را ارایــه داده اســت:
" تبدیــل یــا انتقــال امــوال بــا علــم
بــه ایــن کــه چنیــن اموالــی از جنایــت
شــدید ناشــی شــده اســت بــه منظــور
اخفــا یــا انحــراف منشــآ غیــر قانونــی
امــوال بــا کمــک بــه هــر شــخص کــه بــه
ارتــکاب یــک چنیــن جــرم یــا جرایمــی
مبــادرت مــی ورزد بــه منظــور رهایــی
یافــن از آثــار حقوقــی اقــدام وی واخفــا
یــا انحــراف ماهیــت واقعــی ،منبــع،
محــل اســتقرار ،انتقــال ،حرکــت یــا علــم
برایــن کــه چنیــن اموالــی از ارتــکاب
یــک جنایــت شــدید نشــآت گرفتــه
اســت".
اصطــاح تطهیــر پــول یــا پولشــویی
از آنجــا مبیــان آمــد کــه باندهــای
جنایــت کار بیــن املللــی بــه هــدف
مــروع جلــوه دادن درآمــد هــای
حاصلــه از فحشــآ ،قــار ،قاچــاق مــواد
مخــدر ،مــواد الکلــی ،آدم ربایــی  ...بــه
خاطرادغــام کــردن در آمــد هــای غیــر
قانونــی بــا درآمــد هــای قانونــی شــان
اقــدام بــه خریــد وراه انــدازی کار گاه
هــای خشکشــویی درایــاالت متحــده
امریــکا منودنــد.
[کــه البتــه ســابقه آن بــر مــی گــردد بــه
ســالهای  1920الــی  1930م ].
خالصــه گفتــه مــی توانیــم که پولشــویی
عبــارت از رونــد ی اســت کــه مفــاد
حاصلــه از راهــای غیــر رشعــی وغیــر
قانونــی را مفــاد قانونــی ورشعــی جلــوه
دادن اســت.
بعــد از تحریــر چنــد کلمــه مختــر در
رابــط بــه جــرم پولشــویی یــا تطهیــر
پــول  ،بــر میگردیــم بــه مجــازات ایــن
جــرم در کــود جــزاء ،مــاده  498کــود
جــزاء در مــورد اینکــه کــدام اعــال
جــرم پولشــویی شــناخته میشــود ذیــآ
رصاحــت دارد:
" ( – ) 1ارتــکاب اعــال ذیــل بــا داشــن
آگاهــی در موردغیــر قانونــی بــودن
منشــاء وجــوه ودارایــی ،جــرم پولشــویی
شــناخته مــی شــود.
 – 1انتقــال یــا تغییروجــوه ودارایــی
منشــاء غیــر قانونــی .
هــددف از جــزء یــک فقــره مذکــور
اینســت کــه شــخصی از طریــق یــا
راهــای غیــر رشعــی وغیــر قانونــی مثــآ:
خریــد وفــروش اســلحه ،قاچــاق بــری
مــواد مخــدر ،فــروش الکــول ،رسقــت
ویــا قــار ...عوایــد وپــول گزاف بدســت
مــی آورد امــا بـرای اینکــه پــول بدســت
آورده را قانونــی ورشعــی وامنــود کــرده
باشــد ،انتقــال میدهــد در یکــی از بانکها
ویــا دســت بــه ایجــاد یــک رشکــت
تجارتــی مــی زنــد وبــا کســانانی دیگــری
در کارهــای کــه جنبــه قانونــی دارد
رشیــک میشــود وچنــان وامنــود مــی
کنــد کــه گویــا عایــد بدســت آورده اش
از را ه قانونــی میباشــد.
 -2مســاعدت در فــرار مظنــون جــرم
اصلــی از عواقــب قانونــی ناشــی از
ارتــکاب جــرم.

اگــر جــزء دوم فقــره مذکــور را وضاحــت
دهیــم بــه ایــن معنــی اســت کــه
شــخصی در فــراردادن مظنــون کــه در
بوجــود آوردن اصــل جــرم رول اساســی
دارد مســاعدت وکمــک مــی کند.مثــآ
 :احمــد در جــرم فــروش الکهــول رول
اساســی دارد بــه ایــن معنــی کــه وارد
کننــده اصلــی الکهــول از خــارج مــی
باشــد ،امــا زمانیکــه تحــت تعقیــب
نیروهــای امنیتــی قــرار مــی گیــرد
شــخصی پیــدا میشــود کــه زمینــه را
بــرای فــرار مظنــون مذکــور مســاعد
میســازد ونامــرده بــا اســتفاده ازیــن
زمینــه ســازی دســت بــه فـرار زده خــود
را از چنــگ نیروهــای امنیتــی خــاص
مــی کنــد.
 – 3پنهــان منــودن یــا تغییــر شــکل
دادن ماهیــت واقعــی ،منبــع ،موقعیــت،
چگونگــی تــرف ،انتقــال یــا حــق
ملکیــت وجــوه ودارایــی.
جــزء ســه فقــره مذکــور را اگــر بیشــر
رشح دهیــم ایــن مفهــوم را مــی رســاند
کــه اگــر شــخصی ماهیــت واقعــی در
آمــد غیــر رشعــی وغیــر قانونــی خویــش
را قانونــی ورشعــی جلــوه میدهــد یــا
منبــع عایــد خــود را کــه غیــر قانونــی
اســت قانونــی نشــان میدهــد ماننــد:
عایــد خویــش را کــه از رسقــت اســت
از تجــارت وامنــود میســازد یــا اینکــه
موقعیــت منبــع عایــد خــود را تغییــر
میدهــد مثــآ :فابریکــه تولیــد الکهــول را
از یــک والیــت بــه دیگــر والیــت تغییــر
میدهــد وهمچنــان داشــن حــق ملکیــت
وپــول را حــق قانــون ورشعــی خویــش
جلــوه میدهــد.
 – 4تحصیــل ،تصاحــب یــا اســتفاده از
وجــوه ودارایــی ناشــی از جــرم.
جــزء  4فقــره یــک مــاده مذکــور بیانگــر
ایــن موضــوع اســت کــه :شــخصی متــام
وجــوه و دارایــی اش ناشــی از ارتــکاب
جــرم اســت امــا در تحصیــل وتصاحــب
ایــن دارایــی غیــر رشعــی وغیــر قانونــی
تــاش مــی کنــد مثــاً :مرتکــب جــرم
آدم ربایــی میشــود یــا از طریــق رسقــت
واختــاس وقاچــاق بــری مــواد مخــدر
واحجــار کریمــه همیشــه پــول بدســت
مــی آورد وآنـرا تحصیــل وتصاحــب مــی
کنــد وآن را مــورد اســتفاده قــرار مــی
دهــد بــه ایــن مفهــوم کــه پــول بدســت
آورده غیــر قانونیــش را بــدوران انداختــه
از آن منفعــت بدســت مــی آورد.
( – ) 2آگاهــی بــه مقصــد فقــره ()1
ایــن مــاده بــه حیــث عنــر متشــکله
جــرم ،ار نتایــج ورشایــط عینــی (قرایــن)
مرتبــط بــه جــرم اســتنباط مــی گــردد.
( – ) 3اثبــات منشــاء جرمــی وجــوه
ودارایــی هــای منــدرج فقــره () 1
ایــن مــاده مــروط بــه شناســایی یــا
محکومیــت مظنــون جــرم اصلــی منــی
بــاش.
هــدف از فقــره فــوق اینســت کــه تنهــا
مجــازات پیــش بینــی شــده ایــن کــود
متوجــه مرتکــب اصلــی نبــوده بلکــه
ســایر رشکاء ومتفقیــن را نیــز در بــر مــی
گیــرد.
مجــازات جــرم پولشــویی شــخص
حقیقــی :
مــاده ( ) 499کــود جــزاء در مــورد
مجــازات جــرم پولشــویی شــخص
حقیقــی چنیــن رصاحــت دارد:
مرتکــب جــرم پــول شــویی بــا نظــر
داشــت انــدازه وجــوه یــا دارایــی ق ـرار
ذیــل مجــازات مــی گــردد:
 – 1در صورتــی کــه انــدازه وجــوه یــا

دارایــی تــا یکصــد ه ـزار افغانــی باشــد،
بــه جـزای نقــدی تــا یکصــد هـزار افغانــی
.
 – 2در صورتــی کــه انــدازه وجــوه یــا
دارایــی بیــش از یکصــد هــزار تــا یــک
میلیــون افغانــی باشــد ،بــه حــد اقــل
حبــس قصیــر یــا ج ـزای نقــدی بیــش از
یکصــد هــزار تــا یــک میلیــون افغانــی.
 – 3در صورتــی کــه انــدازه وجــوه یــا
دارایــی بیــش از یــک میلیــون تــا پنــج
میلیــون افغانــی باشــد ،بــه حبــس
متوســط تــا دوســال.
 – 4در صورتــی کــه انــدازه وجــوه
یــا دارایــی بیــش از پنــج میلیــون تــا
ده میلیــون افغانــی باشــد ،بــه حبــس
متوســط بیــش از ســه ســال.
 – 5در صورتــی کــه انــدازه وجــوه یــا
دارایــی بیــش ازده میلیــون افغانی باشــد،
بــه حبــس طویــل تــا ده ســال.

مجازات جرم پولشویی شخص حکمی:
مــاده ( )500کــود جــزاء ،در رابطــه بــه
مجــازات جــرم پولشــویی شــخص حکمــی
مینــگارد:
( - )1هــرگاه جــرم پولشــویی توســط
رئیــس ،ممثــل یــا مناینــده قانونــی شــخص
حکمــی بــه نــام ،حســاب یــا منفعــت
شــخص حکمــی ،ارتــکاب گردیــده باشــد،
شــخص حکمــی بــه جـزای نقــدی معــادل
انــدازه وجــوه یــا دارایــی ،محکــوم
میگــردد.
( – )2شــخص حکمــی عــاوه بــر ج ـزای
منــدرج فقــره ( )1ایــن مــاده بــه یکــی از
ج ـزاء هــای ذیــل ،نیــز محکــوم میگــردد:
 – 1ممنوعیــت از پیشــرد بعضــی از
عرصــه هــا ی فعالیــت هــای تجارتــی
مرتبــط بــه جــرم بصــورت مســتقیم یــا
غیــر مســتقیم تــا پنــج ســال.
 – 2انحــال رشکــت حکمــی ،در صورتــی
کــه مبنظــور ارتــکاب جــرم پولشــویی
ایجــاد شــده باشــد یــا اجــازه اســتفاده از
امکانــات ودارایــی هــای مربــو ط را بـرای
ارتــکاب جــرم پولشــویی ،اعطــاء منایــد.
 – 3نــر حکــم از طریــق رســانه هــای
همگانــی.
( – ) 3هــر گاه در نتیجــه مدیریــت
یــا نظــارت نــا کافــی بــاالی کارکــن یــا
مناینــده شــخص حکمــی ،زمینــه اش ـراک
شــخص حکمــی یــا کارکــن یــا مناینــده وی
در ارتــکاب جــرم پولشــویی فراهــم گــردد
و در نتیجــه آن شــخص حکمــی منتفــع
شــود ،شــخص حکمــی بــه مجــازات
منــدرج فقــره هــای (1و )2ایــن مــاده
محکــوم میگــردد.
( – )4تطبیــق مجــازات منــدرج ایــن
مــاده بــاالی شــخص حکمــی مانــع
تطبیــق مجــازات بــر اشــخاص حقیقــی
منــی گــردد.
خالصــه گفتــه میتوانیــم کــه در کــود
جــزاء موضوعــات مختلفــه مربــوط بــه
جــرم پولشــویی درج گردیــده امــا بــه
خاطــر جلوگیــری از طوالــت موضــوع
دریــن مقالــه  ،بــه موضوعــات تحریــر
شــده اکتفــاء گردیــده از ادامــه رشح
باقــی موضوعــات رصف نظــر شــد.
منابع وماخذ:
کود جزاء .
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اصطالحات حقوقی

تتبع و نگارش :عبدالرحمن عظیمی

 .1اجــراأت جزائــی :عبــارت از پروســه
کشــف ،تحقیــق ،تعقیــب و محاکمــه طبــق
احــکام قانــون می¬باشــد.
 .2اســتنطاق :مطالبــه بیــان حقایــق از
مظنــون اســت در رابطــه بــه ارتــکاب جــرم
 ،نحــوه و انگیــزۀ عمــل در حــدود احــکام
قانــون ( .فقــره  ۱۲مــاده  ۴ق.ا.ج)
 .3اســناد :اوراقــی اســت کــه حــاوی
معلومــات رســمی یــا خصوصــی بــه شــمول
اوراق تحقیق،گ ـزارش اهــل خــره ،ق ـرار یــا
حکــم محکمــه ،نوشــته هــا ،کتــاب و یــا
امثــال آن می¬باشــد.
 .4اقــارب :زوج و زوجــه واصــول و
فــروع آنهــا بــرای یکدیگــر الــی درجــه
دوم،پدر،مــادر واصــول آنهــا الــی درجه دوم
و ب ـرادر ،خواهــر ،کاکا ،مامــا ،خالــه ،عمــه
و فــروع آنهــا الــی درجــه دوم می¬باشــند.
 .5اقـرار :اعـراف بــه ارتــکاب جــرم اســت ،
بــدون اکـراه بــا رضایــت کامــل و درحالــت
صحــت عقــل در حضــور محکمــۀ بــا
صالحیــت.
 .6اهــل خــره :شــخص مســلکی یــا فنــی
اســت کــه در رشــتۀ معیــن دارای تخصــص،
معلومــات و تجربــۀ کافــی باشــد.
 .7برائــت :حالتــی اســت کــه محکمــه بنــا
بــر فقــدان موجودیــت دالیــل اثبــات بــه
بــی گناهــی متهــم و رد اتهــام در هــان
قضیــه حکــم منــوده باشــد.
 .8بــی بضاعــت :شــخصی اســت کــه عایــد
وی کفــاف حــد اقــل معیشــت او را نــه
منایــد (.فقــره ۳مــاده  ۴م.م.ح).
 .9پولیــس :شــامل افــر ،ســاتنمن و
ســاتونکی بــوده کــه در تشــکیل وزارت
امــور داخلــه اســتخدام و جهــت تأمیــن
نظــم و امــن عامــه طبــق احــکام قانــون
فعالیــت می¬منایــد ( .مــاده  ۲ق.پ).
 .10تحقیــق جــرم :بررســی همــه جانبــۀ
واقعــۀ جرمــی اســت به اســاس دالیــل جمع
آوری شــده توســط څارنــوال بــه طریــق
اســتجواب و اســتنطاق از متهم،اســتامع
بیانــات یــا اظهــارات شــهود و مطلعیــن و
ارزیابــی دالیــل و مــدارک جرمــی جمــع
آوری شــده بــه منظــور تثبیــت وقــوع یــا
عــدم وقــوع جــرم ،شــناخت مرتکــب و
انتســاب اتهــام بــه متهــم در حــدود احــکام
قانــون.
 .11تعقیــب عدلــی :پیگیــری واقعــۀ جرمــی
و مرتکــب آن اســت کــه شــامل اجــراأت
کشــف و تحقیــق جــرم ،محاکمــه و تنفیــذ
حکــم می¬گــردد.
 .12تفتیــش :بازرســی اماکــن ،اشــیاء و
اســناد اســت ،بــه منظــور گرفتــاری مظنــون
یــا متهــم ،ضبــط اشــیاء وحفــظ مــدارک
جــرم.
 .13تالشــی :بازرســی بــدن ،لبــاس ،محمولــۀ
شــخص و وســـایل حمــل ونقــل اســت بــه
منظــور در یافــت مــدارک جرمــی.
 .14توقيــف :نگهــداری و ســلب آزادی
مؤقــت مظنــون يــا متهــم اســت در مرحلــۀ
تحقیــق و تعقیــب عدلــی بــه امــر څارنــوال
یــا محکمــه در محلــی کــه طبــق حکــم
قانــون بــه آن اختصــاص یافتــه اســت.
 .15جــرم :اج ـرای عملــی کــه قانــون آن ـرا
منــع منــوده و یــا امتنــاع از عملــی کــه
قانــون بــه اجــرای آن امــر منــوده باشــد.
جــرم مشــهود :جــرم در یکــی از
.16
احــوال آتــی مشــهود شــمرده می¬شــود:
 -1مرتکــب حیــن ارتــکاب جــرم یــا اندکــی
بعــد از ارتــکاب ،مشــاهده یــا بالفاصلــه از
طــرف مــردم گرفتــار شــود.
 -2مرتکــب بعــد از ارتــکاب جــرم ،ف ـرار و
بالفاصلــه از طــرف مجنــی علیــه ،پولیــس یــا
مــردم شناســائی یــا بالفعــل تعقیــب شــود.
 -3در صورتــی کــه شــخص در محــل واقعــه
بــا ســاح یــا اشــیائی گرفتــار شــود کــه
وضــع موجــود بــر فاعــل بــودن شــخص و
اســتعامل اشــیای مذکــور در جــرم ارتــکاب
شــده داللــت منایــد ( .مــاده  ۸۲ق.ا.ج).
 .17حجــز :نگهــداری محکــوم علیــه مصــاب
بــه امــراض روانــی یــا ضعــف عقلــی
یاصغــارت اســت در محلــی کــه مطابــق
احــکام قانــون بــه آن اختصــاص یافتــه
باشــد.
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نقش قانون منع آزار واذیت در مصئونیت زنان
تتبع و نگارش :عبدالرحمن عظیمی

در این قانون آزار و اذیت
جرم تلقی شده و خواست نامرشوع،
متاس بدنی ،آزار کالمی و غیرکالمی از
مصداقهای بدرفتاری جنسی برشمرده
شدهاند .برای جلوگیری و مبارزه با آزار
و اذیت جنسی و ایجاد هامهنگی میان
ادارات دولتی و غیردولتی ،بعضی تدابیر
وقایوی مانند تاسیس کمیسیون عالی و
کمیتههای مبارزه با آزار و اذیت جنسی
نیز پیشبینی شده است .براساس مادهی
پنجم این قانون ،کمیسیون یاد شده ،تحت
ریاست وزیر کار و امور اجتامعی ،شهدا و
معلولین با ترکیب مرستال لوی سارنولی،
معینان وزارت داخله ،حج و اوقاف،
عدلیه ،صحت عامه ،اطالعات و فرهنگ،
معارف ،تحصیالت عالی ،امور زنان ،یک
عضو کمیسیون مستقل حقوق برش،
منایندهی با صالحیت دادگاه عالی ،رییس
انجمن مستقل وکالی مدافع تشکیل
میگردد .وظایف این کمیسیون مطالعه
و ارزیابی عوامل آزار و اذیت جنسی،
طرح برنامههای تبلیغاتی و آگاهیعامه،
هامهنگی بین ادارات دولتی و غیردولتی،
جمعآوری آمار و ارقام مرتبط با جرم آزار و
اذیت جنسی و ارایه پیشنهاد برای تعدیل
احکام این قانون ،پیشنهاد وضع مقرره
و لوایح حامیتی ،و ترتیب گزارش ساالنه
میباشد .بهعالوه ،هر یکی از ادارات
مکلفاند که برای جلوگیری و مبارزه با
این پدیده ،کمیته مبارزه با آزار و اذیت
جنسی را با ترکیب سه عضو به شمول
یک زن با درنظرداشت تحصیالت عالی در
رشتهی حقوق یا رشعیات ،سه ماه بعد
از انفاذ این قانون ایجاد کنند .مهمترین
وظایف این کمیتهها دریافت و بررسی
شکایت ،مطلع ساخنت مدعیعلیه ،احاله
قضایای جرمی به سارنوالی ،همکاری با
شاکی در تعیین مساعد حقوقی (وکیل
مدافع) ،پیگیری شکایت محوله در مراجع
عدلی و قضایی و ارایه گزارش ربعوار به
وزارت امور زنان است .بهعالوه ،براساس
مادهی  ۱۶این قانون ،کمیتههای مبارزه
با آزار و اذیت در شوراهای والیتی و
ولسوالی به ترکیب سه عضو از شورای
والیتی و ولسوالی ایجاد میگردد و هامن
مسئولیتی را ایفا میکنند که کمیتههای
مرکزی در ادارات انجام میدهند.
این قانون بعضی از وزارتخانهها را
مکلف به انجام امور کلی در قبال
جلوگیری و مبارزه موثر با آزار و اذیت
کرده است .از جمله ،فراهم کردن محیط
امن و مصؤن برای زنان ،بلند بردن آگاهی
عامه و طرح و تطبیق برنامههای فرهنگی،
تدویر سمینارها ،کارگاههای آموزشی و
کنفرانسها از جمله مکلفیتهای عمومی
وزارتهای مربوطه است .در حالیکه
بعضی از وزارتخانهها مکلفیتهای
خاص برای مبارزه مؤثر با این پدیده
دارند .مثال وزارت امور زنان ،مکلف به
هامهنگی با نهادهای دولتی و غیردولتی،
نظارت از کمیتهها در ادارات و بررسی
گزارش ربعوار کمیتههاست .همینگونه
وزارت داخله ،موظف به تنظیم گزمههای
سیار در جادههای عمومی ،فرعی و
راههای رفتوآمد به موسسات تعلیمی و
تحصیلی و ایجاد شامره تلفن مخصوص
جهت تعقیب و پیگیری مرتکبین و
دریافت شکایتهامی باشد.
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تاریخ اجرا 1397/5/1
اعضــای مبلغیــن ســاحوی ریاســت
عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی
وزارت عدلیــه غــرض آگاهــی دهــی
موضوعــات حقوقــی عــازم ناحیــه
چهاردهــم شــهرکابل واقــع پغــان
گردیدنــد .درایــن برنامــه بــزرگان
قــوم  ،وکالی گذرومتنفذیــن اشــراک
منــوده بودنــد .موضوعــات کــه روی
آن بحــث گردیــد .عبــارت بــود ازارگان
هــای عدلــی وقضائــی ،طــی مراحــل
عرایــض حقوقــی ،حــق دسرتســی بــه
مســاعدت هــای حقوقــی ،حــق گرفــن
وکیــل مدافــع وچندیــن مــوارد حقوقــی
دیگروهــم به ســواالت اشـراک کنندگان
پاســخ هــای قناعــت بخــش ارائــه
گردید.هــدف ازتدویرهمچوبرنامــه هــا
بلندبــردن ســطح آگاهــی عامــه حقوقی
مــردم ازحقــوق ،قوانیــن ،وجایــب
ومکلفیــت هــا بــرای دسرتســی مــردم
بــه حقــوق شــان ومعرفــی رونــدکاری
ارگان هــای عدلــی وقضائــی بــه مــردم
بــرای دســتیابی بــه خدمــات حقوقــی
ومســاعدت هــای حقوقــی غــرض
تامیــن ،عدالــت وتحکیــم حاکمیــت
قانــون میباشــد.

جرم پول شویی ومجازات آن در کود جزاء برنا مــه آ گا هــی د هــی د رلیســه نســوا ن ( قلعــه زمــا ن خــا ن )
گزارشگر  :بشیر احمد عزیزی

تتبع و نگارش :فیض الله خواجه آمانی
با زیاد شدن نفوس وهمزمان با آن با
وسیع شدن تشکیالت دولتی ورشکتهای
خصوصی ،موسسات خصوصی وایجاد
سازمانها وجمعیت های اجتامعی و
فرهنگی متاسفانه جرایم فساد اداری ومالی
هم افزایش یافته که در پهلوی جرایم
مانند غصب زمینهای دولتی وخصوصی،
کالهربداری ،اختالس ،رسقت ،رشوه ستانی،
فرار از مالیات وصدها موارد دیگر ،جرم
دیگری بنام پولشویی یا تطهیر پول نیز
به لست جرایم افزود گردیده که پس از
انجام یک فساد مالی بوقوع می پیوندد و
نهایت خطر ناک می باشد که باعث رسمایه
دارشدن باند های مافیایی شده طبقه
فقیر جامعه را فقیر تر وذلیل تر ساخته
بنیاد اقتصادی جامعه را به تباهی می
کشاند .ازیرنو مقنن در حین تدوین کود
جزاء موضوع جرم پولشویی را در نظرگرفته
مجازات را برآن مقررداشته است.
الزم است تا پیش از همه جرم پولشویی
تعریف گردد.
تعریف پولشویی:
"پولشویی به هرنوع اقدام وعملیاتی اطالق
می شود که پس از کسب عواید ومنافع
مادی ناشی از ارتکاب جنایات دیگر ،مانند
رسقت ،غصب زمینهای دولتی وخصوصی،
اختالس ،رشوت ،قامر ،فحشا ،فساد و فرار
ازمالیات غرض مرشوع وقانونی جلوه دادن
این در آمد ها انجام می شود ".مجله
عدالت شامره  38سال 1387

تاریخ /14اسد1397/
مبلغیــن ســاحوی ریاســت عمومــی
مســاعدت هــای حقوقــی وزارت
عدلیــه غــرض آگاهــی دهــی
موضوعــات حقوقــی عــازم لیســه
نســوان (قلعــه زمــان خــان)
گردیدنــد .درایــن برنامــه شــاگردان
صنــوف یازدهــم ودوازدهــم

اش ـراک منــوده بودند.موضوعــات را
کــه روی آن بحــث وگفتگــو منودنــد
عبــارت بــود ازارگان هــای عدلــی
وقضائــی ،معرفــی ریاســت هــای
حقــوق وقضایــای دولــت ،معرفــی
ریاســت عمومــی مســاعدت هــای
حقوقی،قانــون منــع خشــونت علیــه
زن ،عقــود ،ملکیــت ،قانــون مدنــی

وهمچنــان یــک مقدارمــواد تبلیغاتــی
حقوقــی ازقبیــل کتــاب مجموعــه
مقــاالت حقوقــی بروشــورهای
حقوقــی تحــت عناویــن مختلــف،
قانــون انتخابــات بــرای شــاگردان
توزیــع گردیــد .هــدف ازتدویرهمچــو
برنامــه هــا بلنــد بــردن ســطح آگاهــی
حقوقــی شــاگردان میباشــد.
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د و لــت ا ز حقــو ق ا تبــا ع ا فغا نســتا ن د ر خــا ر ج ا ز کشــو ر حام یــت مــی منا یــد .

ماده  39قانون اساسی

