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 چکیده
اسرت هرح حقروق و     هدف از تدوین و تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر مححصرراا ایرن نبرود     

دۀ ها در اعالمیۀ یادشد  مورد شحاسایی قرار گیرد، بلکح در هحار این امر، یکی از اهداف عمآزادی
های محدرج در آن برا اعمرا    تدوین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر این بود  است هح حقوق و آزادی

طرور  تحهرا برح  شود. با توجح بح این امر، مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر نرح   اجرا گذاشتحقانون بح
در  ای در قانون اساسی افغانستان و سایر قروانین ایرن هشرور انعکراف یافترح، بلکرح      مالحظحقابل

تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان تأثیرگذار بود  است. در مقدمۀ قانون اساسی افغانستان 
اسرت. همنحرین    آن بح رعایت اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر تصرریش شرد     7بح احترام و در مادۀ 

های مختلف تحقق اهرداف حقروق بشرری    دولت افغانستان در قانون اساسی این هشور در زمیحح
است. تأسیس همیسیون مسرتقل حقروق بشرر افغانسرتان، تحقرق حرق آمروزش و         متعهد شد 

پرورش، تأسیس احزاب سیاسی، تحقق مشارهت مردم در امور عمومی و سیاسی، تحقرق آزادی 
گیری نهادهای جامعرۀ مردنی، مصرادیقی از تحقرق اهرداف حقروق       های بیان، مطبوعات و شکل

اسرت.   از مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر برود   شوند هح متأثر بشری در افغانستان محسوب می
گذاری در قانون اساسری افغانسرتان قلمرداد    عحوان محبع قانونازآنجایی هح دین مقدف اسالم بح

هرای محردرج در اعالمیرۀ جهرانی حقروق بشرر هرح مخرالف         است، بحابراین، حقوق و آزادی شد 
نیسرتحد. روش تحقیرق ایرن مقالرح      اند، در این هشور عملیاعتقادات و احکام دین مقدف اسالم

تحلیلی بود  و هدف از نگارش آن بررسی تأثیر مفاد اعالمیۀ جهرانی حقروق بشرر در     -توصیفی
 تحقق اهداف حقوق بشری در افغانستان است. 

 واژگان کلیدی
 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، تعهدات حقوق بشری، حقوق بشر در افغانستان.
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 مقدمه
بیحری مصرادیق حقروق    اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر و شحاسرایی و پری     یکی از اهداف مهم تدوین

هرا  است هح در قوانین اساسی و سرایر قروانین دولرت    ها در این سحد، این بود بشری و انواع آزادی
هرا متعهرد برح حمایرت و     بیحی این حقوق و آزادیها ضمن شحاسایی و پی محعکس شوند و دولت

بایست زمیحرح را فرراهم نمایحرد ترا     قوانین عادی گردند. سپس میها در قوانین اساسی و رعایت آن
هرا  های محدرج در اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر محقرق شروند و افرراد بتوانحرد درعمرل از آن      آزادی

تحها مفراد اعالمیرۀ جهرانی حقروق بشرر در قرانون اساسری        استفاد  هححد. با توجح بح این هدف، نح
انعکاف یافتح، بلکح در تحقق اهداف حقوق بشری در ایرن هشرور    ایطور قابل مالحظحافغانستان بح

هرای اتبراع ایرن هشرور     تحها حقروق و آزادی نیز تأثیرگذار بود  است. در قانون اساسی افغانستان نح
اند، بلکح در مواد مختلف این قانون دولت افغانستان متعهرد برح   مورد شحاسایی و حمایت قرار گرفتح

ر شد  است. تعهد مبحی بر تأمین حقروق بشرر و حمایرت از آن، تعهرد     حمایت و رعایت حقوق بش
مبحی بر ایجاد یک جامعۀ مرفح و مترقی، تطبیق و اعما  قرانون اساسری و سرایر قروانین و رعایرت      

شروند هرح برا    ترین تعهدات دولت افغانستان محسروب مری  اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ازجملح مهم
 اند.  ق بشر در قانون اساسی این هشور انعکاف یافتحتأثیرپذیری از اعالمیۀ جهانی حقو

ها و مقاالتی وجود است. هتاب تاهحون در خصوص موضوع این مقالح هیچ اثری نگارش نشد 
هرای شرهروندان افغانسرتان بردون     دارند هح بح صورت پراهحد  بح تبیین حقوق اساسی و آزادی

اهرداف حقروق بشرری در افغانسرتان     حقرق  تایحکح تأثیر مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر را در  
اند. با توجح بح ایحکح هدف از تردوین اعالمیرۀ جهرانی حقروق بشرر،      بررسی هرد  باشد، پرداختح

باشد، انگیزۀ اصلی تدوین مقالۀ حاضر این بود  اسرت  تحقق اهداف حقوق بشری در هشورها می
ی در تحقرق اهرداف حقروق    هح مالحظح هحیم اعالمیۀ جهانی حقوق بشر چگونح و در چح موارد

بشری در افغانستان تأثیر گذاشتح است. بحابراین، پرس  مهمی هح در این مقالرح مطررش شرد ،    
این است هح مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر چگونح و در چح مواردی در تحقرق اهرداف حقروق    

ق بشر در وهلۀ رسد مفاد اعالمیۀ جهانی حقونظر میبشری در افغانستان تأثیرگذار بود  است. بح
نخست در قانون اساسی افغانستان تأثیرگذاشتح است، زیرا در مقدمۀ این قانون برح احتررام و در   

آن بح رعایت اعالمیۀ جهانی حقوق بشر تصریش شد  است و بسیاری از مصرادیق حقروق    7مادۀ 
اسرت.   بشری محدرج در اعالمیۀ یادشد  در فصل دوم قانون اساسری افغانسرتان انعکراف یافترح    

های دیگر ایحکح مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در تحقق مصادیق مختلف حقوق بشری و آزادی
هرا، آزادی تشرکیل احرزاب    ها، آزادی تجمعرات و انجمرن  اساسی مانحد آزادی بیان، آزادی رسانح

سیاسی، حق آموزش و پرورش، حق مشارهت در امور عمومی و موارد دیگر تأثیرگذار برود ، امرا   
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گونح محدودیت از لحاظ مذهب، عقید ، زبان و...، و مسئلۀ ازدواج بدون هیچ 0ی تغییر عقید آزاد
، در افغانسرتان  5محع تعدد زوجات هح در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر برح آن تصرریش شرد  اسرت    

 عملی نیست، زیرا مخالف احکام و معتقدات دین مقدف اسالم است.
دولت افغانستان مبحری برر حمایرت از حقروق بشرر،       در این مقالح، افزون بر بررسی تعهدات

ها در ایرن هشرور ارزیرابی    ضرورت دارد موارد عملی محقق شدن مصادیق حقوق بشری و آزادی
شوند تا تأثیر مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در پیشربرد اهرداف حقروق بشرری در افغانسرتان      

سرتان در تحقرق حقروق بشرر و     برجستح گردد. ازآنجایی هح همیسیون مستقل حقوق بشر افغان
ها در این هشور از نق  درخور اهمیتی برخوردار است؛ بح بررسی ابعاد مختلف سراختار و  آزادی
 شود.های این همیسیون نیز پرداختح میفعالیت

 

 چارچوب نظری

 تعریف حقوق بشر. 1

حهرا هرافی   برای برخوردار شدن از حقوق بشر بح هیچ چیزی غیر از انسان بودن نیازی نیسرت. ت 
حقوق بشر، انسان  .(Donnelly, 1989, p. 144)است موجودی تحت نام انسان متولد شد  باشد 

شحاسد. حقوق بشر بح مجموعۀ هایی میرا تحها بح اعتبار ایحکح انسان است، دارای حقوق و آزادی
تبعیضی، طور برابر و بدون هیچ ها بحگردد هح همۀ انسانهای مشروعی اطالق میحقوق و سلطح

ویژ  از حیث نژاد، رنگ، جحس، زبان، دین، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیردۀ دیگرری، و همنحرین    بح
)هکری،   موقعیت اجتماعی، ثروت، نوع والدت یا هر وضعیت دیگرر، از آن بایرد برخروردار شروند    

 (.97، ص 0913
 

 . تعریف اعالمیه 2
توبی هح برای بیان اصرو  هلری   اصطالش اعالمیح در مفهوم سحد سیاسی عبارت است از سحد مک

اما اصرطالش اعالمیرح    (Conde, 2002, p. 59). شودهار گرفتح میالمللی بحوسیلۀ نهادهای بینبح

                                                           
هرهس حق دارد هح از آزادی فکر، وجدان و مرذهب  »هحد: اعالمیۀ جهانی حقوق بشر چحین تصریش می 01. مادۀ 0

مذهب یا عقید  و همنحین متضمن آزادی اظهار عقیرد  و ایمران    محد شود. این حق متضمن آزادی تغییربهر 
 .«باشد....می

گونرح  هرر زن و مررد برالغی حرق دارنرد، بردون هریچ       »نماید: اعالمیۀ جهانی حقوق بشر چحین بیان می 04. مادۀ 5
تمرام   محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی هححرد و تشرکیل خرانواد  دهحرد. در    

 «.باشحدمدت و هحگام انحال  آن، زن و شوهر در هلیۀ امور مربوط بح ازدواج، دارای حقوق مساوی می
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ای، عبارت است از سحدی هرح از سروی دولتری در هحگرام تصرویب یرک       در مفهوم سحد معاهد 
قید و ملتزم برح اعمرا    هحد تا چح حد ممعاهد  پذیرفتح شد  باشد؛ درجایی هح دولتی اعالم می

همنحین در تعریف اعالمیح گفتح شد  است:  .(Conde, 2002, p. 59)مقررات سحد مربوط است 
شرود )ضریایی بیگردلی،    اعالمیح سحدی است هح در آن اصو  حقوقی و تأیید عملی محعکس می

 (.04، ص 0919
اسرت و برح اعتبرار     ایزم بح یادآوری است هح اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، سحد غیرمعاهد ال

الملرل قررار   آور نیست. اما ازآنجایی هح اغلب مفاد آن در قلمرو عرف حقوق بینسحدیت آن، الزام
 ها بح رعایت مفاد آن متعهدند.گیرد، از اعتبار حقوقی زیادی برخوردار است و دولتمی

 

 . اعتبار حقوقی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر3

میۀ جهانی حقوق بشر را برای آنکح آرمان مشترهی بررای  مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعال
دنبرا  نقرگ گسرتردۀ    تمام مردم جهان و هلیۀ ملل باشد، طرش و تدوین نمود. این اعالمیرح برح  

 01ویژ  در جریان دو جحگ جهرانی( در  المللی )بحها در صححۀ داخلی و بینحقوق بشر و آزادی
هشرور و بردون هریچ رأی مخرالفی برح       1متحرع  هشرور، رأی م  61با رأی موافق  0361دسامبر 

با توجرح برح ایحکرح     (.745، ص 0934تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید )مردانی، 
المللری  عحروان یرک عررف برین    بیشتر مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر از سوی اهثر هشورها برح 

های عضرو سرازمان ملرل    هرا اعرم از هشرور   رسمیت شحاختح شد  است، بحابراین برای هلیۀ آنبح
آور بودن ناشی از خود اعالمیح نیست، بلکح ناشی از آور است. ویژگی الزامها الزاممتحد و غیر آن

اسرت. از زمران   الملرل شرد   های بحیادیحی است هح وارد عررف حقروق برین   درج حقوق و آزادی
های ای و اعالمیحمحطقحالمللی و عحوان مد  و الگویی برای معاهدات بینتصویب، این اعالمیح بح

عرالو  اعالمیرۀ   (. برح 29-26، ص 0914اسرت )هحوسرت افشرار،    حقوق بشری دیگر مطرش شد  
ای هح مفاد آن گونحاست، بحبخ  قوانین داخلی بسیاری از هشورها بود  جهانی حقوق بشر الهام

رج شرد  و از  های مربوط بح موازین حقوق بشری قوانین اساسی بسیاری از هشورها ددر قسمت
المللی در سرتاسر جهان مورد استحاد قرار گرفتح است. ترجمۀ آن بح های ملی و بینسوی دادگا 

ترین سحد حقوق بشری ترین و معروفزبان همک هرد  است هح این سحد، شاخص 911بی  از 
حامرۀ  وسیلۀ قطعالمللی نیست و بحجهان شود. اگرچح اعالمیۀ جهانی حقوق بشر یک معاهدۀ بین

عحروان ضرمیمۀ   ای برح مجمع عمومی سازمان ملل متحد نافذ شد  است، لیکن بح نحو گسرترد  
محشور سازمان ملل متحد تلقی شد  است، زیرا تفسیری از مباحث حقوق بشری یادشد  در آن 

 .(Savitri, 2006, p. 5)هحد سحد را ارائح می
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 هدف از تدوین و تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر .4

م از سوی سازمان ملل متحرد، تحهرا سرح سرا      0361ور اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در سا  صد
شرد. پرس از   پس از پایان جحگ جهانی دوم ضرورتی گریزناپذیر برای جهان غررب قلمرداد مری   

آشوبی هح از درون جهان غرب آغاز شد و سراسر دنیا را آشفتح سراخت، سرخن از آزادی و نیرز    
نژاد، جحسیت، حقوق، مذهب و نظایر آن، فرشتۀ نجراتی را بررای مرردم     ها از حیثبرابری انسان

 (.9، ص 0911هرد هح نمادش اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بود )قرائمی نیرک،   جهان متجلی می

هرا در دو قرارۀ امریکرا و اروپرا     پی هرح قررن  درهای خونین پیسوز و هشمک های خانمانجحگ
هرای اساسری و   غررب را برح فکرر حقروق فرردی و آزادی      سرتو  آورد  برود، دنیرای   ها را بحملت
های پیگیر وادار هررد. مطالعرۀ مقدمرۀ اعالمیرۀ     جویی در زمیحۀ تأمین حقوق بشر بح تالشچار 

دنبا  یرک  دهحدۀ این حقیقت تلخ است هح انسان بحسازمان ملل متحد دربارۀ حقوق بشر، نشان
یزی هح وجدان انسرانیت را  رشت و ظلم و خوندورۀ طوالنی اعما  غیرانسانی و زندگی پر از وح

دنبا  آثار دار نمود، برای رسیدن بح صلش و امحیت بح حمایت از حقوق بشر برخاست و بحجریحح
هرای غیرقابرل تحمرل و طررش     شوم جحگ جهانی دوم و شرایط تفوق عوامل اقتصادی و تبعیگ
ون حقوق بشرر در ایرن را  گرام    نقشۀ جدید سیاسی اروپا، سازمان ملل متحد با تشکیل همیسی

م اعالمیۀ جهانی حقوق بشر را ایرن همیسریون تحظریم و در    0361و  0367های نهاد و در سا 
 (.973، ص 0917بح تصویب مجمع عمومی رسانید )عمید زنجانی،  0361دسامبر  01تاریخ 

 

تعهدات حقوق بشرری دولرا افغانسرتان نااری از ترأثیر مفراد اعالمیرۀ        
 رجهانی حقوق بش

 تعهد دولا افغانستان مبنی بر رعایا اعالمیۀ جهانی حقوق بشر. 1

ها در عرصرۀ حقروق   ترین تکالیف آنها بح رعایت حقوق بحیادین افراد ازجملح اساسیتعهد دولت
رود. از این لحاظ اسحاد گوناگون مربروط برح حقروق بشرر ایرن تعهرد را تصرریش        شمار میبشر بح

(. دولرت  544، ص 0915اند )نروروزی،  صحیش آن را یادآور شد  های اجرای هامل ونمود ، روش
در برابر شهروندان خود تعهداتی مبحی بر رعایت حقوق بشر دارد. حفظ هرامت انسرانی، ارتبراط   

پذیر جامعرح، افرزای  سرطش درآمرد و رفرا       با مردم، تالش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب
هرا رعایرت حقروق بشرر     اند هح در صورت تحقرق آن مواردیمردم، برقراری امحیت و ایجاد نظم )

ها در زمیحرۀ حقروق بشرر شرمرد      شود( همح از تعهدات دولتای محقق میطور قابل مالحظحبح
 (.53، ص 0930بین، شوند )صداقت و جهانمی

هرای عضرو   های وضع و تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر متعهد هردن دولتیکی از انگیز 
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های اساسی با همکراری  متحد بح احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی سازمان ملل
. ترأثیر مفراد اعالمیرۀ جهرانی     0این سازمان است هح در مقدمۀ این اعالمیح محعکس شرد  اسرت  

حقوق بشر در تعهد دولت افغانستان مبحی بر رعایت حقوق بشر و انعکاف ایرن تعهرد در قرانون    
ل انکار است. در مقدمۀ قرانون اساسری افغانسرتان احتررام برح اعالمیرۀ       اساسی این هشور غیرقاب

جهانی حقوق بشر یکی از اهداف اجرایی شدن قانون اساسری ایرن هشرور قلمرداد شرد  اسرت.       
درواقع احترام بح اعالمیۀ جهانی حقوق بشر هح در مقدمۀ قانون اساسی افغانستان بح آن تصریش 

. 5شرود تصویب و نیز اجرایی شدن این قانون محسوب مری  های وضع وشد  است، یکی از انگیز 
این قانون، دولت متعهد بح رعایت اعالمیۀ جهانی حقوق بشر شد   7همنحین مطابق حکم مادۀ 

بیحی حقوق اساسری و  است. بح همین دلیل است هح در فصل دوم این قانون بح شحاسایی و پی 
فصرل برح حقروق بشرر و قواعرد مربروط برح آن        تکالیف اتباع پرداختح شد  است. تمام مواد این 

اختصاص دارد و اعما  قانون اساسی و سایر قوانین از تکرالیف دولرت افغانسرتان قلمرداد شرد       
است، لذا تمام قوای دولت اعم از مقححح، قضائیح و اجرائیح بح حمایت از حقوق بشر و رعایرت آن  

ۀ قضائیح در هحگام قضاوت قضایا، و قروۀ  اند. قوۀ مقححح در هحگام تصویب اسحاد تقحیحی، قومکلف
اجرائیح در اجرای احکام قانون باید طوری اقدام هححد هرح رعایرت حقروق بشرر و حمایرت از آن      

 (.02، ص 0912تحقق پذیرد )شهرستانی، 
 

 تعهد دولا افغانستان مبنی بر تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین. 2
ها نسربت  تر از قبل مطرش شد، دولتهای بشری گسترد م هح حقوق و آزادی0362بعد از سا  

المللری،  دادند در بسیاری از سطوش با معیارهای قانونی و عرفی برین بح آننح در گذشتح انجام می
المللری  توانحد هرآننح را هح قروانین برین  ها نمیای هح امروز  دولتگونحمقید و محدود شدند؛ بح

توانحرد  هرا نمری  در عصر حاضر دولت  (Falk, 1998, p. 13).دهحداند، انجام صراحت محع هرد بح
امرروز    .(Stanly, 1983, p. 22)هرطوری هح بخواهحد با شهروندان خود برخورد و رفترار هححرد   

این ادعا بح ادعایی قابل قبو  تبدیل شد  است هح تا وقتی حاهمیت قانون در یک هشور برقررار  
مامداران قرار نگرفتح است، آن نظام، نظام حقروقی برح معحرای    نشد  و مورد شحاسایی و احترام ز

. اصل حاهمیت قانون مبحا و (Dorsen and P. Gifford, 2001, p. 174)شود امروزی شمرد  نمی
 (.544، ص 0931آید )اصالنی، شمار میاساف روابط بین دولت و ملت بح

                                                           
انرد  هرای عضرو متعهرد شرد     ازآنجا هح دولت»... در بخشی از مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر چحین تصریش شد  است:  .0

 .«سی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین هححد...های اساهح احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی
با رعایت محشور ملل متحرد و برا احتررام برح اعالمیرۀ جهرانی       »... در مقدمۀ قانون اساسی افغانستان آمد  است:  .5

 «.قانون اساسی را... تصویب هردیم حقوق بشر؛... این
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جرای قانون با هم بیران شرد    ر مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر حمایت از حقوق بشر و اد
عبرارتی شحاسرایی و   است، زیرا فقط وضع قواعرد و مقرررات در خصروص حقروق بشرر و یرا برح       

اجررا گذاشرتن   بیحی حقوق بشر در قوانین برای برخورداری شهروندان از حقوق بشری و بحپی 
عمرالا برا    ها اجررای واقعری و حمایرت از حقروق بشرر را     این حقوق هافی نیست، بلکح باید دولت

دهد، بح اثبات برسانحد. رعایت حقروق و  اجرای قوانیحی هح حقوق بشر را مورد شحاسایی قرار می
های بحیادین مردم یکی از ارهان حاهمیت قانون است. در قانون اساسری افغانسرتان مرواد    آزادی

وظرایف دولرت    عبارتی یکی ازعحوان یکی از تعهدات یا بحیابیم هح اجرای قانون بحمختلفی را می
طرفری هامرل و   ادارۀ اجراآت خود را برا بری  »دارد: این قانون مقرر می 2است. مادۀ  قلمداد شد 

قانون اساسی افغانستان چحرین تصرریش نمرود      74مادۀ «. سازدمطابق بح احکام قانون عملی می
حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست هشور و تحظیم وظایف خود مقررات وضرع  »است: 

ایرن قرانون    77مادۀ «. هحد. این مقررات باید محاقگ نص یا روش هیچ قانونی نباشدو تصویب می
وزراء وظایف خود را بح حیث آمرین واحردهای اداری در داخرل حردودی    »هحد: چحین حکم می

قرانون اساسری    091مرادۀ  «. نمایحرد هحد، اجرا میهح این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می
محاهم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قرانون اساسری و سرایر قروانین را     »نماید: مقرر می

 هرایی از مروادی  گفترح نمونرح  (. مرواد پری   013-005، ص 5113)مشرتاقی،  « هححدتطبیق می
عحوان یکی از تعهدات دولت در قانون اساسری افغانسرتان تصرریش    هستحد هح بح اجرای قانون بح

این قانون بح چحد مورد از تعهدات و وظایف دولت تصریش شد  هح یکری   2دۀ اند. اما در مانمود 
قانون اساسی افغانسرتان چحرین    2ها تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین است. مادۀ از آن

 «.باشدتطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین از وظایف دولت می»تصریش دارد: 
هرای  حقروق و اسرتفاد  از تمرامی آزادی    تان سبب تحقرق همرۀ  اجرای قانون اساسی افغانس

شود. همنحین اجرای سایر قوانین افغانستان مانحد قانون مردنی، قرانون   محدرج در این قانون می
اصو  محاهمات مدنی، قانون تجارت، قانون هار و سایر قوانین هح برح نروعی برا حقروق بشرر در      

 گردد.هروندان میهستحد نیز سبب محقق شدن حقوق ش ارتباط
 

 . تعهد دولا افغانستان مبنی بر حمایا از حقوق بشر3
ها در سرح سرطش اجرایری، تقحیحری و قضرایی مطررش       عحوان تعهد دولتحمایت از حقوق بشر بح

ترین سحد سیاسی و حقوقی، محتروای اصرو    عحوان محشور ملی و عالیشود. قانون اساسی بحمی
جمهرور هرح در رأف قروۀ اجرائیرح اسرت،      اساسی است. رئیسهای گوناگون حقوق بشر و آزادی

(. یکرری از 51، ص 0915وظیفررۀ مراقبررت و اجرررای قررانون اساسرری را برعهررد  دارد )هاشررمی، 
های تدوین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر هح در مقدمۀ آن تصریش شرد ، حمایرت از حقروق    انگیز 
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باید با اجرای قانون حمایت هرد تا افراد بشر از طریق اجرای قانون است. اساساا حقوق انسانی را 
(. 71، ص 0962عحوان آخرین عالج بح قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشوند )بهزادی، جامعح بح

اند هح احترام جهرانی  های عضو متعهد شد در مقدمۀ این اعالمیح آمد  است: ازآنجایی هح دولت
همکاری سازمان ملل متحرد ترأمین هححرد،     های اساسی را باو رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی

بحابراین، حمایت از حقوق بشر از طریق اجرای قانون و احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر 
هرا محسروب   های اساسی با همکاری سازمان ملل متحد از تعهدات حقوق بشری دولرت و آزادی

 (.  097، ص 0977دست، شود )زرینمی
احترام بح اعالمیۀ جهرانی حقروق بشرر در مقدمرۀ قرانون اساسری       گونح هح اشار  شد، همان

عحروان  هرا برح  یک سری از تعهدات دولرت ح افغانستان محعکس شد  است و در مقدمۀ این اعالمی
اند. قانون اساسی افغانستان متأثر از این اعالمیرح هرم در مقدمرح    های تدوین آن بیان شد انگیز 
این قرانون تصرریش شرد  اسرت هرح دولرت        7همنحین در مادۀ ای بح احترام بح آن دارد و اشار 

 هحد.اعالمیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می
 

 . تعهد دولا افغانستان مبنی بر ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی4
نظریۀ دولت رفا ، مبتحی بر این است هح دولت نسبت بح محفوظ ماندن سطش زنردگی در دوران  

افراد، تولید و توزیع و فراهم آوردن بهداشرت و درمران، آمروزش و    پیری، و حقوق ازهارافتادگی 
(. رسریدگی،  069، ص 0917پرورش و مسکن متعهد باشرد یرا آن را تسرهیل هحرد )فوالدیران،      

ترین و نیازمحدترین افراد یکی از وظایف و تعهدات هر دولتری قلمرداد   حمایت و توجح بح محروم
دهحرد هرح   ی از اعضای هر جامعح را افرادی تشکیل میشود. برای نمونح از لحاظ نظری، بخشمی

دارای شرایط الزم و امکانات مطلوبی برای یک زندگی محاسرب نیسرتحد. آننرح در ایرن اقشرار و      
هاست. بخشی از این نیازها از طریق خرود  طور جدی مد نظر است، تأمین نیازهای آنها بحگرو 

هی مطرش در حوزۀ رفا  اجتماعی، الزم است از های رفااین افراد و بخ  دیگر بر اساف سیاست
 (.61، ص 0911پرور، طریق دولت تأمین و تضمین شود )گل

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مرحعکس شرد  اسرت. در     55طور تلویحی در مادۀ حق توسعح بح
عحوان عضو اجتماع، حق امحیرت اجتمراعی دارد و   هرهس بح»این ماد  چحین تصریش شد  است: 

المللی، حقروق اقتصرادی، اجتمراعی و فرهحگری     وسیلۀ مساعی ملی و همکاری بینبح مجاز است
خود را هح الزمۀ مقام و رشد آزادانۀ شخصیت اوست برا رعایرت تشرکیالت و محرابع هرر هشرور       

محرد شردن از محرابع قابرل     هرچحد در این ماد  از اعالمیح بح حق افرراد در بهرر   «. دست آوردبح
المللری و  اما با توجح بح مفاهیمی چون اقدامات ملری، همکراری برین    دسترف اشار  شد  است،

توان بح نوعی سازگاری با محتوای حق توسعح پی بررد.  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهحگی می
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محبرع   همین اعالمیح نیز اشار  هرد هح بح اعتقاد جک دانلری،  51توان بح مادۀ البتح در ایحجا می
هرر هرس حرق دارد    »دارد: این اعالمیح چحرین تصرریش مری    51ۀ تلویحی حق توسعح است. ماد

هرایی را هرح در ایرن    المللی حقوق و آزادیبرقراری نظمی را بخواهد هح از لحاظ اجتماعی و بین
 (.25، ص 0915)هاشمی،  «اعالمیح ذهر شد  است، تأمین هحد و آنها را بح مورد اجرا گذارد

تعهد دولت مبحی بر ایجاد یک جامعۀ مرفرح و مترقری    صراحت ازدر قانون اساسی افغانستان بح
ای هح مبحای آن را عدالت اجتماعی، حفظ هرامرت انسرانی، حمایرت حقروق     یاد شد  است؛ جامعح

بشر، تحقق دموهراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همرۀ اقروام و قبایرل و پیشررفت و توسرعۀ      
قانون اساسی افغانستان در این زمیحح چحرین   4دهد. مادۀ متوازن در همۀ محاطق هشور تشکیل می

ای مرفح و مترقی برر اسراف عردالت اجتمراعی، حفرظ      دولت بح ایجاد یک جامعح»هحد: تصریش می
هرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموهراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقروام و  

گفترح یکری از   طبرق مرادۀ پری    «. شرد باقبایل و انکشاف متوازن در همۀ محاطق هشور مکلف می
ای مرفح و مترقری اسرت. درواقرع، قرانون اساسری افغانسرتان       تکالیف دولت افغانستان ایجاد جامعح

هرا را جرزء   تحها مورد شحاسایی قررار داد ، بلکرح ترأمین آن   حقوق رفا  اجتماعی و حق توسعح را نح
ایرن تکلیرف دولرت تحقرق یابرد       تکالیف و وظایف خود قلمداد هرد  است. بدیهی است هح وقتری 

ای مطلروب مرورد   گونرح های بشری برح وجود آید(، حقوق و آزادیای مرفح و مترقی بح)یعحی جامعح
گیرد. عدالت اجتماعی، حفظ هرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق استفادۀ شهروندان قرار می

شرفت و توسعۀ متوازن در همرۀ  دموهراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و پی
ای مرفح و مترقی بح آن اشرار  شرد    عحوان مبحا و اساف جامعحمحاطق هشور هح در مادۀ یادشد  بح

اند. و زمانی هح تحقق ایرن مبرانی و   است، خود در ابعاد مختلف مبین تحقق مصادیق حقوق بشری
هرای  ای حقروق و آزادی جامعرح  انجامرد، در چحرین  ای مرفرح و مترقری مری   ها بح تحقق جامعحپایح

 شوند.اجرا گذارد  میتر بحشهروندی بهتر و مطلوب
 

تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نقش آن در حمایا از 
 حقوق بشر

 تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .1
خررداد   04ریخ عحوان یک نهاد ملی حقوق بشر، در تاهمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بح

هار هرد. برا  جمهور افغانستان و مفاد توافقحامۀ بُن تأسیس و آغاز بحبر اساف فرمان رئیس 0910
این قانون، این همیسیون  21ش و صراحت مادۀ 0915تصویب قانون اساسی افغانستان در سا  

مستقل های همیسیون مبحای محکم قانونی یافت و با تصویب قانون تشکیل، وظایف و صالحیت
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ش، ایرن قرانون و قرانون اساسری مبحرای عمرل، اهرداف،        0916حقوق بشر افغانستان در سرا   
 ها، وظایف و تشکیالت این همیسیون شد.صالحیت
های همیسیون مسرتقل حقروق بشرر پرحف هردف      قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 2مادۀ 

 اند از:عمد  را برای این همیسیون تعیین نمود  است هح عبارت
 هشور؛ در بشر حقوق رعایت بر تنظار

 بشر؛ حقوق از حمایت و تعمیم

 بشری؛ هایآزادی و حقوق بح شهروندان دسترسی چگونگی و وضعیت بر نظارت

 بشر؛ حقوق نقگ موارد و تخلفات از تحقیق و بررسی

 مسرتقل  همیسریون ) هشرور  در بشرر  حقروق  وضعیت انکشاف و بهبود محظوربح تدابیر اتخاذ
 (.9 ص ،0931 نستان،افغا بشر حقوق

جمهرور  ترن همیشرحر دارد هرح از سروی رئریس      3همیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
هحد هح هریک مکلف برح ایفرای یرک    همیشحر را رهبری می 3شوند و همیسیون این تعیین می

جمهرور صرالحیت   سالح هستحد. برای اطمیحران از اسرتقال  همیسریون، رئریس     2دورۀ خدمت 
 رها را پس از انتصاب ندارد.  برهحاری همیشح

شوند. رئیس همیسیون از عضو همیسیون هح شامل مرد و زن هستحد، همیشحر نامید  می 3
شود. همنحین همیسیون دارای یک معاون است هح جمهور تعیین میمیان اعضا از سوی رئیس

 شود.از میان اعضای آن از سوی خود اعضا انتخاب می
صراحت از همیسیون حقوق بشر یا نهاد ملی حقوق بشر نام ر بحدر اعالمیۀ جهانی حقوق بش

برد  نشد ، اما ازآنجایی هح حمایت از حقوق انسانی با اجرای قانون و نیز رعایرت واقعری حقروق    
عحروان  المللری برح  بشر هح در مقدمۀ اعالمیۀ یادشد  با اجرای قانون و اتخاذ تردابیر ملری و برین   

توان اسرتحباط هررد هرح ترأثیر ایرن مروارد را       است، می ذهر شد  های تدوین آناهداف و انگیز 
توان در تأسیس همیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نق  این همیسریون در بهبرود،   نمی

قرانون اساسری افغانسرتان،     21ترویف و حمایت از حقوق نادیرد  گرفرت، زیررا برا اجررای مرادۀ       
شد  و این همیسیون در رعایت حقوق بشر و  همیسیون مستقل حقوق بشر در این هشور ایجاد

 ترویف، حمایت و بهبود حقوق بشر در افغانستان نق  درخور اهمیتی را ایفا نمود  است.
 

 . نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حمایا از حقوق بشر2
 های زیاد توانستح است نقر  درخرور  همیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با وجود چال 

این  (Anni, 2014, p. 7). اهمیتی در بهبود و حمایت از حقوق بشر در این هشور داشتح باشد
سالح گرزارش سراالنۀ خروی  را تهیرح و محتشرر هررد  اسرت        همیسیون از آغاز تأسیس، همح
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(. همیسریون مسرتقل حقروق بشرر     0، ص 0935)همیسیون مستقل حقوق بشر افغانسرتان،  
ها و نهادهای دولتی و غیردولتی همکاری قانونی خوی  با ارگانافغانستان برای انجام وظایف 

عحوان همکار برای گسترش حقوق بشر نزدیکی دارد. در این راستا همیسیون با قوای دولت بح
های موردنیراز را برح   ها و دیگر همکها، توصیحارتباط برقرار هرد  و در موارد بسیاری مشورت

 اجراآت همیسیون بح افزای  همکاری نهادهرای دولتری مانحرد    ها ارائح هرد  است. متقابالاآن

پلیس، دادستانی، دادگرا ، امحیرت ملری، پارلمران و دیگرر نهادهرای دولتری وابسرتح اسرت و          
ها بود  است. همیسیون با جامعرۀ مردنی نیرز    همیسیون همیشح خواستار افزای  تعامل با آن
هوشرید  اسرت. در ایرن راسرتا همیسریون      ها ارتباط تحگاتحگ داشتح و در ارتقای ظرفیت آن

مستقل حقوق بشر افغانستان ارتباط خود را با نهادهایی مانحد مأموریت همک ملل متحرد در  
و برنامۀ توسعۀ ملل متحد و دیگر نهادهرا ادامرح داد  اسرت. همنحرین همیسریون       افغانستان

دانشررجویان و  فعالیررت و تعامررل خررود را بررا بسرریاری از اقشررار جامعررح مانحررد علمررای دیررن، 
ها حفظ هرد  و در رابطۀ دوسویح از آموزان، معلمان و استادان، ناشران و صاحبان رسانحدان 

است )همیسریون مسرتقل حقروق بشرر     ها برای گسترش حقوق بشر همک گرفتح ظرفیت آن
 (.0، ص 0935افغانستان، 
حقروق بشرری در    المللی بح مسرائل های همیسیون در جلب نظر نهادهای ملی و بینفعالیت

افغانستان قابل مالحظح و رو بح افزای  است. در این راستا اعضای همیسیون در جلسات متعدد 
المللررری شررررهت هررررد  و بررررای جلرررب توجرررح ایرررن نهادهرررا برررح رایزنررری  ملررری و برررین

نق ، اهمیت و نتایف هار همیسریون  عمومی از  . آگاهی (http://www.aihrc.org.af)اندپرداختح
های ملی و دهی همیسیون موجب غحای برنامحطور روزافزونی ارتقا یافتح و مشارهت و مشورتبح

است )همیسریون مسرتقل حقروق بشرر      المللی معطوف بح حقوق بشر در افغانستان گردید بین
دف اتخراذ موقعیرت و   (. همیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با هر 06، ص 0935افغانستان، 

نشان دادن واهح  محاسب در قبا  موارد نقگ حقوق بشر، دادن آگاهی برح مرردم، دادخرواهی    
دیدگان، جلب توجح دولت و جامعۀ مدنی جهانی در مرورد وضرعیت حقروق    برای قربانیان و زیان

ها میحهای مطبوعاتی محتشر هرد  است. این اعالبشر و تالش برای گسترش و توسعۀ آن اعالمیح
های ملری  ای و والیتی همیسیون صادر شد ، مورد توجح رسانحهح از سوی دفاتر مرهزی، محطقح

 المللررری قررررار گرفترررح و در سرررطش هشرررور و جهررران انعکررراف یافترررح اسرررت      و برررین
(http://www.airc.org.af). 

 
 
 
 

http://www.aihrc.org.af/
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تأثیر اعالمیۀ جهانی حقوق بشرر در تحقرق بر ری از مصرادیق حقروق      
 بشری در افغانستان

 تحقق حق آموزش و پرورش. 1
دهد. رشد و توسعۀ یک جامعح ارتباط مسرتقیم  آموزش زیربحای فکری یک جامعح را تشکیل می

هححردۀ توسرعح و   با چگونگی وضعیت آموزش دارد. برخورداری شهروندان از حق آموزش تضمین
 )همیسریون مسرتقل حقروق بشرر     آگاهی جامعح، و دسترسی بح حق آموزش حق هر فرد اسرت 

(. در مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقروق بشرر، حمایرت از حقروق بشرر برا       23، ص 0930افغانستان، 
هرا و اهرداف   های بشرری از جملرۀ انگیرز    ها بح تأمین حقوق و آزادیاجرای قانون و تعهد دولت

تدوین اعالمیۀ یادشد  است هح بدون تردید حق آمروزش مصرداقی از حقروق بشرری محسروب      
آمروزش و پررورش   »اعالمیۀ یادشد  چحین تصرریش شرد  اسرت:     54ادۀ شود. همنحین در ممی

 «.  الاقل تا حدودی هح مربوط بح تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد
هرا مفراد   با توجح بح ایحکح هدف از تدوین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر این بود  است هح دولت

حقوق بشر را حمایت نمایحد  طریق اجرای قانونْآن را در قوانین خود انعکاف دهحد و درعمل از 
و بح رعایت واقعی حقوق بشر بپردازند، در مقدمۀ قانون اساسی افغانستان بح احترام برح اعالمیرۀ   

این قانون بح رعایرت آن تأهیرد شرد  اسرت. برا       7جهانی حقوق بشر تصریش شد  و نیز در مادۀ 
قرانون اساسری افغانسرتان انعکراف یافترح و       69حق آموزش در مادۀ  گفتح،توجح بح دالیل پی 

سپس مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر درعمل در خصروص تحقرق حرق آمروزش در افغانسرتان      
 تأثیر خود را داشتح است.

های مؤثری برداشتح شرد  اسرت.   های اخیر در راستای معارف و تحصیالت عالی گامدر سا 
ای اسرت هرح ریشرح در    و پرورش در افغانستان یکی از اهرداف عمرد   توجح روزافزون بح آموزش 

سرازی بررای برخرورداری    محظور زمیححتعهدات دولت افغانستان در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بح
های هاری دولت افغانستان توسرعۀ  تمام شهروندان از حق آموزش و پرورش دارد. یکی از اولویت

گیررد  المللی حقروق بشرر صرورت مری    پرتو تعهدات بینمعارف )آموزش و پرورش( است هح در 
(. از زمان روی هار آمدن دولرت جدیرد   4، ص 0930)همیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

م( تعرداد  5115ش )0911است؛ برای مثا  در سا   ای در حوزۀ آموزش رخ داد تغییرات عمد 
رسرید، درحرالی   همتر از یک میلیون میها ثبت نام نمود  بودند، بح آموزانی هح در مدرسحدان 

 م( بررح برری  از شرر  میلیررون دانرر  آمرروز بررال  گردیررد     5113ش )0917هررح در سررا   
(http://www.hrw.org). 

 

http://www.hrw.org/
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 تشکیل احزاب سیاسی .2
برح  های اجتماعی دربرگیرندۀ افراد جامعح هستحد هح با وحدت نظر نسبت احزاب سیاسی تشکل

انرد و از طریرق   برخی اصو  و دارا بودن اهداف مشترک، در سرازمانی برا عحروان حرزب درآمرد      
هوشرحد ترا بررای    های مختلف با یکدیگر ارتباط متقابل و مستمر دارنرد و مری  ها و قسمتشعبح

، ص 0922نرژاد،  )محمد نظر، حکومت را در دست بگیرندرسیدن بح اهداف و اجرای اصو  مورد
هرای  اعالمیرۀ جهرانی حقروق بشرر حرق تشرکیل آزادانرۀ مجرامع و جمعیرت          51دۀ (. در ما60

بیحی شد  است. تشکیل احزاب سیاسی بح معحای عام هلمح در حروزۀ شرمو    آمیز پی مسالمت
توان بح شررهت  هسی را نمیگیرد. در اعالمیۀ یادشد  اضافح شد  است هح هیچاین حق قرار می

 در اجتماعی مجبور هرد.

قانون اساسی تحظریم هررد     94و  92غانستان قانون احزاب سیاسی خود را بر اساف مواد دولت اف
است. برابر نص قانون اساسی افغانستان تشکیل احزاب سیاسی با درنظر گرفتن یرک سلسرلح شررایط    

عحوان حقی از حقوق اتباع افغانستان محسروب شرد  اسرت. در ایرن مرواد، حرق تشرکیل و        قانونی بح
سیاسی مطابق قانون، آزاد اعالم گردید  است. درعمل نیرز احرزاب سیاسری زیرادی را      فعالیت احزاب

توان در نظام سیاسی هحونی افغانستان مشاهد  هرد. این احزاب بح میزان زیادی از آزادی فعالیرت،  می
اعتراض و پیشحهاد برخوردارند. میزان آزادی در قانون احزاب سیاسی بح صرورت رسرمی اعرالم شرد      

اسراف نظرام سیاسری دولرت افغانسرتان      »قانون احزاب سیاسی چحین آمرد  اسرت:    9در مادۀ است. 
ایرن قرانون آزادی فعالیرت احرزاب      2در مرادۀ  «. مبتحی بر دموهراسی و تعدد احرزاب سیاسری اسرت   

تضمین شد  است. قدرت احزاب در شرایط هحونی افغانستان از یک سو مربوط بح اصل ماهیرت نظرام   
گیرری و فعالیرت خرود    گرایی سیاسی را مبحای شرکل است هح دموهراسی و هثرت سیاسی افغانستان

اجتماعی این هشور است هح از سح دهرح   -قرار داد  و از سوی دیگر، مربوط بح وضعیت خاص سیاسی
 (.060، ص 0914بحران و نزاع خونین حزبی و قومی رهایی یافتح است )یوسفی، 

 

 میتحقق حق مشارکا مردم در امور عمو .3
عحروان حقری از   اعالمیۀ جهانی حقوق بشر شرهت مستقیم و غیرمستقیم در ادارۀ عمومی را برح 

اسرت. همنحرین ایرن اعالمیرح دسترسری برح مشراغل         بیحی نمود مصادیق حقوقی بشری پی 
اعالمیرۀ یادشرد  در ایرن زمیحرح چحرین       50شحاختح اسرت. مرادۀ    عمومی را حقی برای هرهس

ق دارد در ادارۀ امور عمومی هشور خرود خروا  مسرتقیماا و خروا  برا      هرهس ح»هحد: تصریش می
وساطت نمایحدگانی هح آزادانح انتخاب شد  باشحد شرهت جویحد. هرهس حرق دارد برا تسراوی    

در خصروص مشرارهت در امرور عمرومی بایرد      «. شرایط بح مشاغل عمومی هشور خود نایل آیرد 
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مساوی بح مشاغل عمومی را حقی از حقروق   تأهید هرد هح اعالمیۀ جهانی حقوق بشر دسترسی
بشری قلمداد نمود  است. با توجح بح تعهد دولت افغانستان بح رعایرت اعالمیرۀ جهرانی حقروق     
بشر، این تساوی درعمل صورت گرفتح است. برای مثا  هم در خصوص مردان و زنران و هرم در   

رچحد اهل تشریع در  خصوص اهل تسحن و اهل تشیع تساوی شغلی درعمل رعایت شد  است. ه
توانحد مانحد اهل تسحن از ریاست جمهروری گرفترح   دهحد، اما میافغانستان اقلیت را تشکیل می

ها، شوراهای والیتی و سایر نهادهای دولتری برح اشرغا  وظیفرح     تا عضویت در پارلمان، وزارتخانح
ایم. همنحران در  حمبادرت نمایحد. در انتخابات ریاست جمهوری هاندیداهایی از اهل تشیع داشت

ها و سایر ادارات دولتی درعمل افرادی از مذهب تشریع حضرور دارنرد. قرانون     پارلمان، وزارتخانح
اساسی افغانستان محدودیت و تبعیضی در خصوص اشغا  وظایف دولتی برای اهل تشریع قائرل   

اساسری   عحروان یرک قرانون   توانرد برح  نیست، بحابراین از این محظر قانون اساسی افغانسرتان مری  
 دموهراتیک توصیف شود.

 

 . تحقق آزادی بیان4
انتقا  و انتشار آزاد افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است. بحابراین، هر شهروندی 

تواند آزادانح سخن بگوید، بحویسد و چاپ هحد. بح استثحای مواردی هح بررای مقابلرح برا سروء     می
(. آزادی 049، ص 0919مشخص شد ، قابل پیگردند )شکرخوا ، استفاد  از این آزادی در قانون 

رسمیت شحاختح شد  است. این ماد  چحین بیران  اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بح 03بیان در مادۀ 
 «.هر فردی حق آزادی اندیشح و بیان دارد...»دارد: می

هراتیرک  شرود. نظرام سیاسری دمو   های دموهراتیک شمرد  میآزادی بیان از مصادیق آزادی
، ص 0979نظامی است هح فرصت بیان افکار، عقاید و نظریات شهروندان را فراهم هحد )هروهن،  

(. نظام سیاسی افغانستان از ایرن نظرر، تراهحون مراحرل چحردی را طری هررد ، اهحرون در         012
توان گفت هح در شرایط هحونی بری   برد. برای مثا ، میسر میبخشی بحوضعیت نسبتاا رضایت

نشریۀ دولتی و مستقل در افغانستان فعالیت دارند. بسیاری از این نشریات هح در تحقق  011از 
اند، غیروابسرتح برح دولرت هسرتحد و برا امکانرات احرزاب و        آزادی بیان نق  مهمی را ایفا نمود 

شوند. مطبوعات افغانستان در بسیاری از مراحل خرود،  های فرهحگی و اجتماعی محتشر میگرو 
تروان  ای هح حتی تحدترین مطالب را نسبت بح دولت و گرو  حاهم مری گونحاند، بحتقلآزاد و مس

هرای قرومی   آزادی بیان موجود نشئت گرفتح از تضاد و تقابل احزاب و گرو در آن مشاهد  هرد. 
رو، ایرن است هح در فضای سیاسی و فرهحگی افغانستان امری معمو  و غیرقابل هحتر  اسرت. از 

شد هح آزادی بیان تا حد زیادی حاصل رقابت اقوام است تا ایحکح نتیجرۀ فضرای    توان مدعیمی
ها یکری از دسرتاوردهای مهرم    (. آزادی رسانح093، ص 0914دموهراسی هحونی باشد )یوسفی، 
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ها رسرانۀ نوشرتاری، صروتی و تصرویری در     دولت در زمیحۀ آزادی بیان است. در حا  حاضر، د 
گونرح تررف از پیگررد فعالیرت     ها بدون هیچاند. تمام این رسانحا شهرهای مختلف افغانستان فع

هرا دارنرد.   هححد و نهادهای حکومتی نیز در برخی از موارد، همکاری نسربتاا خروبی برا رسرانح    می
هححرد و در بسریاری   های مختلف برنامرح نشرر مری   طور متحوع وجود دارند و در زمیححها بحرسانح

 .هححدها ایجاد نمیهای این رسانحمانعتی در نشر برنامحموارد، نهادهای دولتی نیز م
 

 تحقق آزادی مطبوعات .5
شود، آزادی مطبوعات یرا برح   های آزادی عقید  و بیان شمرد  مییکی از حقوقی هح از زیرشاخح

طوری هح داشرتن آزادی عقیرد  بردون آزادی بیران آن،     ها است. همانتعبیر دیگر، آزادی رسانح
ن آزادی خواهد بود، اجازۀ نداشتن پخ  و انتشار اندیشح و فکر نیز مقید نمودن محدود هردن آ

آزادی بیان در محدودۀ زمانی و مکرانی خاصری اسرت. مطبوعرات، امرروز  برح دالیرل متعردد و         
المللی بح شمو  است. اسحاد مهم بین هارهردهای متحوع در جوامع بشری مورد توجح قرار گرفتح

بشر آزادی مطبوعات را در هحار آزادی بیان مطرش نمرود  اسرت )فتحری،    اعالمیۀ جهانی حقوق 
اعالمیۀ جهرانی حقروق بشرر چحرین تصرریش شرد  اسرت:         03مادۀ  5(. در بحد 090، ص 0911

هرهس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی هسب دان ، گرفتن و دادن اطالعات و هر »
طور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هحری بح نوع عقایدی، بدون توجح بح چگونگی ارائۀ آن

 «.باشدهحد، میای دیگری هح خود انتخاب مییا بح وسیلح
ها )بح شرمو   باتوجح بح ایحکح حمایت از حقوق انسانی از طریق اجرای قانون و تأمین آزادی

توجح بح ایحکح  ها و اهداف تدوین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر است و باآزادی مطبوعات( از انگیز 
هرای بشرری   عحروان یکری از مصرادیق آزادی   این اعالمیرح برح   03حق آزادی مطبوعات در مادۀ 

بیحی شد  است، در ابتردا ترأثیر مفراد اعالمیرۀ جهرانی حقروق بشرر را در قرانون اساسری          پی 
 هارگیری این آزادی در جامعۀ افغانستان قابل مالحظح است. قانون اساسری افغانستان و سپس بح

ایرن قرانون چحرین تصرریش      96رسمیت شحاختح است. در مادۀ افغانستان آزادی مطبوعات را بح
هر افغان حق دارد مطابق بح احکام قانون، بح طبع و نشر مطالب، بدون ارائرۀ قبلری   »شد  است: 

طرور مطلرق   ها بحازآنجایی هح در تمامی دنیا آزادی بیان و رسانح«. آن بح مقامات دولتی، بپردازد
آزاد نبود  و باید در چارچوب فرهحگ، اعتقادات و آداب و رسوم مردم آن هشور باشد، بح همرین  

هرای همگرانی محرع هررد      انتشار برخی از مطالب را در رسرانح  99دلیل، قانون یادشد  در مادۀ 
 -0نشر مطالب زیر در رسانۀ همگانی جواز نردارد:  »است. در این ماد  چحین تصریش شد  است: 

مطالبی  -5ی هح مغایر با احکام دین مقدف اسالم و توهین بح سایر ادیان و مذاهب باشد. مطالب
تبلی  خشونت، جحگ و سایر مرواردی هرح    -9هح موجب هتک حرمت و افترا بح اشخاص گردد. 
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افشرای هویرت و    -6مخالف احکام قانون اساسی بود  یا قانون جرزا آن را جررم دانسرتح باشرد.     
«. شونت و تجاوز، بح نحوی هح بح حیثیرت اجتمراعی آنران صردمح وارد نمایرد     تصاویر قربانیان خ

تصرویب  هرای همگرانی افغانسرتان برح    محظور عملیاتی ساختن این حق، قانون رسانحهمنحین بح
 های همگانی را پوش  داد  است.رسید  هح مسائل مربوط بح رسانح

ن زندگی جدید اجتماعی است، در عصر حاضر هح جامعۀ نوین افغانستان در حا  تجربح هرد
هرا  اند. رشد رسانحها نشریح، رادیو و چحدین شبکۀ تلویزیون خصوصی در افغانستان فعا  شد د 

تواند زمیحح را برای تکامل و پیشرفت جامعح از لحاظ فرهحگی، سیاسی، اقتصرادی  از یک سو می
افکرار و عقایرد موجرود در     و اجتماعی فراهم هحد. از سوی دیگر، مطبوعات بح بازسازی فرهحگ،

هرا هارهردهرای زیرادی در    (. مطبوعرات یرا رسرانح   025، ص 0939پردازند )رحیمی، جامعح می
ترین هارهردهای مطبوعات در افغانستان، نظارت برر محریط اسرت.    افغانستان دارند. یکی از مهم

شود هرح بررای   ها نیز میهارهرد نظارت و حراست از محیط، شامل گزارش اخبار از سوی رسانح
جامعۀ افغانستان ضروری است هح شامل گزارش از اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حمرل و  

(. یکری از هارهردهرای دیگرر    621-620، ص 0914شود )تانکارد، نقل و شرایط آب و هوایی می
ح شحاسان معتقدنرد هر  دهحد  دارند. جامعحها نق  آموزشها در افغانستان این است هح آنرسانح

وسایل ارتباطی با پخ  اطالعات و معلومات جدیرد، برح مروازات هوشر  معلمران و اسرتادان،       
آموزان و دانشجویان های علمی، فرهحگی و اجتماعی دان اقدامات آموزشی انجام داد ، دانستحی

ها در تحقق یافتن حق آمروزش نقر  مرؤثری دارنرد )دنریس،      هححد. درواقع رسانحرا تکمیل می
(. افزون بر هارهرد آموزشی، مطبوعات هارهرد انتقرا  فرهحرگ را نیرز برعهرد      053، ص 0912

ها در حکم رسانح»گوید: پرداز امریکایی میشحاف و نظریح، جامعح0هح هارولد السو دارند؛ چحان
ها و هحجارها از یک نسل برح نسرل دیگرر و از    ارزش دهحدۀ فرهحگ، برای انتقا  اطالعات،انتقا 

هرا در  (. همنحرین رسرانح  054، ص 0911)دادگرران،  « واردها، هاربرد دارنرد عح بح تاز افراد جام
هرا هویرت جمعری    دهحدۀ مردم این هشور با یکدیگر بود ، برح آن عحوان عامل پیوندافغانستان بح

 -هرا بخشحد. بر این مبحا، هارهرد اصلی وسایل ارتباط جمعی، همان مخاطب قرار دادن ترود  می
توانحد برح انسرجام و   ها می(. همنحین رسانح03-51، ص 0911است )آشحا،  -خاص هاینح گرو 

ها یکی از ابزارهای مهم در جامعرح  یکپارچگی جامعۀ افغانستان همک هححد. عالو  بر این، رسانح
هرای اجتمراعی موجرب ثبرات و برقرراری نظرم در       توانحد با تبلی  و تقویت ارزشهستحد هح می

توان نتیجح گرفرت  ها می(. با توجح بح هارهردهای رسانح059، ص 0911ی، جامعح باشحد )بهرام
تحها باعث محقق شدن این حق و استفادۀ عملری شرهروندان از ایرن    ها نحهح تحقق آزادی رسانح

 شود.گردد، بلکح سبب محقق شدن بسیاری از مصادیق حقوق بشری میحق می

                                                           
1. Harold Lasswell 
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میان آمرد  ها در هشور بحآزادی رسانحۀ تازگیری حکومت جدید در افغانستان، فضای شکل با
های حزبی گرفترح  . از رسانحندسیس شدأت افغانستاندولتی و خصوصی در سراسر  ۀا نشریهو د 

 های خود در این هشور هستحد.سیاست اعما تالش  همح در ،های تجاری و ایدئولوژیکتا رسانح
 قرانون  و شد فراهم نیز خصوصی داریشحی و دیداری هایرسانح تأسیس برای شرایط آن، از پس

 خطروط  ها ورسانح این فعالیت دستورالعمل تا رسید تصویببح نیز افغانستان همگانی هایرسانح
هرای  ادی بیان و فعالیت رسرانح آز نیز افغانستان اساسی قانون. سازد مشخص را هاآن هاری قرمز

 هرای سرا  در . ی آزاد فرراهم سراخت  هرا فعالیت رسانح آزاد را تضمین هرد و را  را برای ایجاد و
 دهری، آگراهی  رسرانی، اطرالع  زمیحرۀ  در مرؤثری  و مهرم  بسیار نق  افغانستان در هارسانح اخیر،

 و ساالری، تحلیرل اوضراع هشرور   ممرد روند تقویت جامعۀ جهانی، و دولت هارهرد نقد و آموزش
 بررای  هرا رسرانح  نق  هح دندمعتق از آگاهان بسیاری جایی هح تا داشتحد؛ سرگرمی هردن فراهم
 مرؤثر  بسریار  پارلمانی انتخابات و جمهوری ریاست انتخابات در هاآن شرهت و مردم دادن انگیز 

ت جمهروری هرچحرد هرح برا مشرکالتی      ریاس نامزدان تلویزیونی هایمحاظر  برگزاری. بود  است
 انرد هرا توانسرتح  رسرانح  .ها در هشور استترین دستاوردهای دموهراتیک رسانحمهمرا  بود، از مه

 غیردولتری  هایرسانح را  بیحدازند. ،آن مواجح است الی هح هشور بئهای جدی در مورد مسابحث
 .دهحرد می قرار ارزیابی و بررسی مورد را اوضاع تحلیلی هایبرنامح و میزگردها برگزاری طریق از
ی دخیرل در افغانسرتان و   هرا هرای هشرور  از هارهردهرای دولرت، سیاسرت    اهثراا هابرنامح این در

 تخلفرات  از بررداری پرد  نیز و شد مطرش موضوعات. شودمی انتقاد المللیبین ۀراهبردهای جامع
 افشراگری  و دولتی ارشد هایمقام فساد بح مربوط موضوعات هردن فاش جهانی، جامعۀ و دولت

 هرای اخیرر  سا  در هارسانح مثبت دستاوردهای ترینعمد  ، ازو رازهای پحهان جامعح ناهحجاری
 بود  است. افغانستان در

 

 گیری نهادهای جامعۀ مدنی. اکل6
یافتح، ارادی، خودجروش و مسرتقل از دولرت گفترح     جامعۀ مدنی بح حوزۀ زندگی اجتماعیِ سازمان

. (Diamond, p. 4)گیررد  های داوطلبانح را دربر میای از نهادهای مدنی و انجمنشود هح گستر می
، ص 0919)خلخرالی،   هانی حقوق بشر بر حق تجمع و تشکل آزاد صرحح گرذارد  اسرت   اعالمیۀ ج

هرر  »دارد: اعالمیۀ یادشد  در زمیحۀ تشکیل اجتماعات و نهادها چحرین تصرریش مری    51(. مادۀ 63
محرد گرردد.   آمیز بهرر  های مسالمتشخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن

همنحرین در مقدمرۀ ایرن اعالمیرح     «. شرهت در هیچ اجتماعی مجبرور هررد  هیچ هس را نباید بح 
ها، و حمایت از حقوق انسانی با اجرای قانون مشرمو  تعهردات هشرورها و از    تأمین حقوق و آزادی

شوند. تأثیر مفاد اعالمیۀ جهرانی  های تدوین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر محسوب میاهداف و انگیز 
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قانون اساسی افغانستان قابل مالحظح است. مرادۀ   92نهادها در مادۀ  حقوق بشر در خصوص ایجاد
محظرور ترأمین   اتباع افغانستان حق دارنرد برح  »نماید: قانون اساسی افغانستان چحین تصریش می 92

 «.ها تأسیس نمایحدمقاصد مادی و یا معحوی، مطابق بح احکام قانون، جمعیت
رسرمیت شرحاختح   ی جدید افغانستان بح دلیل برح پس از هحفرانس بُن و تصویب قانون اساس 

محردان و فعراالن حروزۀ    شدن آزادی تأسیس نهادهای مدنی، فرصت جدیردی در اختیرار عالقرح   
هح فقط در دوران دولت انتقرالی بری  از   چحان (Moore, 2005, p. 34)جامعۀ مدنی قرار گرفت 

زارت برنامح( برح صرورت رسرمی    فرهحگی غیردولتی در وزارت پالن )و -هزار سازمان اجتماعی 5
هح یکی از  توانیم بگوییممیبا صراحت (. 53، ص 0939ثبت شد و مجوز فعالیت گرفت )ساعی، 

و  هرا نهاد ،ثر داشرتح ؤهرای اخیرر در آن رشرد چشرمگیر و مر     هایی هح افغانستان در سرا  زمیحح
 وجرود دارد؛ نسرتان  اهحون یک جامعح مدنی بسیار فعا  در افغاهماست.  های مدنی بود سازمان
های صریش، فعا  و بسریار قروی در مسرائل مربروط برح زنردگی       گیریمدنی هح موضعای جامعح

اسرت هرح یگانرح    امرر   این ۀدهحداین خود نشان .اجتماعی، مدنی و سیاسی مردم افغانستان دارد
مروار   این نهادها ه زیرا ،مدنی است ۀچشم امید و گوش شحوای مردم افغانستان، نهادهای جامع

 ند.ا درد مردم را فریاد زد
 

 نتیجه
عحوان اولین سحد فراگیر و جهانی، پس از نقگ گستردۀ حقوق بشر اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بح

از سروی   0361دسرامبر   01های جهانی و نیز در سرطش ملری در هشرورها، در    در جریان جحگ
تحهرا  عالمیرۀ یادشرد  نرح   تصویب رسید. هردف از تصرویب ا  مجمع عمومی سازمان ملل متحد بح

بازشحاسی حقوق بشر و احترام بح حیثیت و هرامت انسران، بلکرح انعکراف مفراد آن در قروانین      
داخلی هشورها و نیز تحقق اهداف حقوق بشری در هشورهای جهان بود  است. اعالمیۀ جهرانی  

اد تعهد هحرد. برح   ها ایجتواند برای دولتآور نیست و نمیمحقوق بشر بح اعتبار سحدیت خود الزا
عحوان محبع تعهدآور استحاد هرد. توان بح آن بحسخن دیگر، با توجح بح شکل و نوع این سحد نمی

آور گیرد، الرزام الملل قرار میاما محتوای اعالمیح، بح دلیل ایحکح بیشتر در قلمرو عرف حقوق بین
اد شود. افزون بر ویژگی عرفری  ها قلمدتواند محبع ایجاد تعهد برای دولتاست و از این محظر می

المللری برح اعالمیرح،    های ملی و برین بودنِ بیشتر مفاد اعالمیح، باید یادآور شد هح استحاد دادگا 
ای محظور تدوین و تصویب معاهدات محطقرح زبان، الگو قرار گرفتن اعالمیح بح 911ترجمۀ آن بح 

عکاف مصادیق حقوق بشری در قروانین  بخشی آن در انالمللی حقوق بشر و نیز نق  الهامو بین
سا  از تاریخ صدور آن، بتواند در انعکاف مفراد   71اساسی هشورها، باعث شد  است هح پس از 

 در قوانین داخلی و بح تبع آن در تحقق اهداف حقوق بشری تأثیرگذار باشد.  
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محزلتری  تحهرا در مرتن قرانون اساسری افغانسرتان از جایگرا  و       اعالمیۀ جهانی حقوق بشر نح
برخوردار است، بلکح در تحقق اهداف حقوق بشری در این هشور نیز ایفاگر نق  بود  اسرت. در  

آن برح   7مقدمۀ قانون اساسی افغانستان بح احترام برح اعالمیرۀ جهرانی حقروق بشرر و در مرادۀ       
رعایت این اعالمیح تصریش شد  است. احترام و رعایت اعالمیرۀ یادشرد  سربب شرد  اسرت هرح       

بیحی حقوق اتباع ایرن هشرور درنظرر گیررد،     تحها فصل مستقلی را برای پی فغانستان نحدولت ا
بلکح این هشور خود را ملزم و متعهد بح حمایت، ترویف، بهبرود و رعایرت حقروق بشرر در مرواد      
مختلف این قانون شحاختح است. تأثیر مفاد اعالمیۀ جهانی حقروق بشرر در رویکردهرای عملری     

شری در افغانستان امری مسلم و غیرقابل انکار اسرت. همیسریون مسرتقل    تحقق اهداف حقوق ب
هحرد. در ایرن   حقوق بشر افغانستان ساالنح از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارشی ارائح می

گزارش در هر موردی هح هدفی از اهداف حقوق بشری تحقرق یافترح باشرد، برح مفراد مربوطرۀ       
هحد. تشکیل همیسیون مستقل حقوق بشر در افغانسرتان،  اعالمیۀ جهانی حقوق بشر استحاد می

طور رایگان ترا  تشکیل احزاب سیاسی در افغانستان، تحقق آزادی بیان، حق آموزش و پرورش بح
های دولتی، مشارهت مرردم افغانسرتان در امرور سیاسری و عمرومی،      سطش لیسانس در دانشگا 

توانرد اهرداف حقروق بشرری     یار دیگرر مری  ها و نهادهای جامعۀ مدنی و موارد بستشکیل انجمن
 ها تأثیر گذارد  است. قلمداد شوند هح اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بر تحقق آن

توانرد  قانون اساسی افغانستان تصریش شد  است هح در افغانستان هیچ قانونی نمی 9در مادۀ 
میۀ جهانی حقروق  مخالف احکام و معتقدات دین مقدف اسالم باشد. بحابراین، هر موردی از اعال

 بشر هح مخالف و مغایر این ماد  باشد، در افغانستان عملی نیست.
گونح محدودیت، تساوی هامل حقروقی برین   ازآنجا هح آزادی تغییر عقید ، ازدواج بدون هیچ

مرد و زن در هحگام عقد ازدواج، در جریان امر زناشویی و انحرال  عقرد ازدواج مغرایر معتقردات     
است، در افغانستان مورد پذیرش نیسرت، زیررا آزادی تغییرر عقیرد  تبعرات      دین مقدف اسالم 

بسیار محفری در جامعرۀ اسرالمی دارد. همنحرین بایرد افرزود هرح ازدواج زن مسرلمان برا مررد           
طلبرد هرح مررد همزمران     غیرمسلمان جایز نیست. و نیز تساوی هامل حقوقی بین زن و مرد می

طبق نص قرآن یک مسلمان در صورت رعایت عردالت   بی  از یک زن نداشتح باشد، درحالی هح
 تواند همزمان چهار زن اختیار هحد. می
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