
 

 چکیده

احشتاا  بش     «و بشا    »رعایت منشوورمل  متدش    «قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان با

، »بین المللشی   ۀمنظور تثبیت جایگاه شایستۀ افغانستان در خانواد«ب  »اعالمیۀ جهانی حقوق بوا

گشان منتبشب    حفظ کاامت انسانی، تأمین وتضمین حقوق بنیادین شهاون ان از تصویب نماین ه 

در لویۀ جاگ  گذشت و ب  توشیح ریاست جمهوری نیز رسی  و از این طایق مبنا و چارچوبشی       

های اساسی اتباع و نیز رفتار و خط موی دولتمادان و احشزا  سیاسشی را         باای حقوق و آزادی

سوال اصلی مقالۀ پیش روی آن است بشا توجش  بش  ایشن مشسأل  کش  قشانون اساسشی                 .  فااهم کاد

هشای بیشن المللشی        جمهوری اسالمی افغانستان با احتاا  ب  اعالمیۀ جهانی حقشوق بشوا و میثشاق           

ها را در   های آنحقوق م نی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فاهنگی ت وین یافت  و درون مای 

های اساسی انسان در خود جذ  و نهادین  کاده است، نکات اشتااک  موضوع حقوق و آزادی

 های اساسی انسان بررسی تطبیقی حقوق و آزادی

 در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

 داکترمحمدعارف فصیحی دولتشاهی: پژوهشگر



 

هشای  و افتااق اعالمیۀ جهانی حقوق بوا و قانون اساسشی افغانشستان در مشورد حقشوق و آزادی               

بنیادین انسان در چیست؟ پاسخ موقت ب  این پاسش، ب  عنوان فاضی ، آن است ک  باغم وجود  

اعالمیشۀ جهشانی حقشوق بشوا          وجوه تواب  و تقار  قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان با   

آزادی در  .  های اساسی انسان وجشوددارد   مواردی از اختالف و افتااق در زمینۀ حقوق و آزادی

هشا در   تغییامذهب، عینیت و تساوی کام  حقوق زن و ماد در اعالمی ، طشا  حقشوق و آزادی       

هشایی از اصشاکاک و      چارچوپ احکا  و معتق ات دین مق س اسال  در قانون اساسشی نمونش        

 .افتااق قانون اساسی افغانستان با اعالمی  است

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق بشر، قانون اساسی افغانستان، حقوق و     :گانکلیدواژه

 .های اساسی، اصل محدودکننده حقوق و آزادیآزادی

 مقدمه

اعالمیۀ جهانی حقشوق بشوا کش  بشاای نبشستین بشار در تشاریخ ملش  در زمینشۀ حقشوق و                                    

های اساسی انسان از سوی مجمع عمومی کش  از مهمشتاین نهشاد بیشن المللشی مدشسو                           آزادی

گادد تصویب و اعال  گادی ، ب  زودی ب  عنشوان آرمشان مشوتاکی بشاای همشۀ افشااد بشوا                می

های حقوق بوای ن  تنها در معاهش ات     میثاق.  شناخت  ش ه و ب  صورت عاف بین المللی درآم 

یشی نیشز      و قوانین بین المللی رسوخ کاد ک  در قوانین ملّی کوورها بازتا  سشنگین و گشستاده         

جشا رسشی ه      گان اهمیت این اعالمی  باای کشوورها، تشا بش  آن        ب  نظا باخی از نویسن ه.  پی اکاد

: 8991  ؛carlos. )شان درآمش ه اسشت   یی باای قانون اساسی کوورهایاست ک  ب  عنوان نمون 

05p  )             هم اکنون تع اد زیادی از کوورها ک  داعیشۀ دموکااسشی و دفشاع از حقشوق ششهاون ی

با موج فزاین ه استناد بش  اعالمیشۀ         .  دارن ، بن بن  اعالمی  را ب  قانون داخلی خود تب ی  کاده ان 

هشای  جهانی حقوق بوا در قوانین اساسی کوورهای ج ی  و تازه استقالل یافت  و ایجاد سازمان  

بین حکومتی مدلی ک  ب  حقوق بوا اختصاص داشتن  و در اساسنام  خود بش  اعالمیشۀ جهانشی          

های خود آن را تأیی  کاده ان ، رون  الزامی ش ن مقارات اعالمیش    استناد نموده و یا در قاعنام 

. باشش  نمونۀ ج ی  این کوورها افغانستان مشی   (  871:  8731جانسون؛ . )شتا  بیوتای یافت  است
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قانون اساسی این کوور ک  بارعایت منوور مل  متد  و با احتاا  ب  اعالمیۀ جهانی حقوق بشوا       

ب  منظور ایجشاد جامعشۀ مش نی عشاری از  لشم، اسشتب اد، تبعیش ،                   (8711مق مۀ قانون اساسی؛ )

خوونت و مبتنی باقانونمن ی، ع الت اجتماعی، حفظ کاامت و حقوق انسانی و تأمین آزادیها    

گان منتبب در لویۀ جاگ  ب  تشصویب رسشی ،        از طایق نماین ه(  همانجا)و حقوق اساسی ماد  

تمدّ  با حقوق و . های اساسی انسان تأکی  و توج  ویژه ب  عم  آم ه استباحقوق و آزادی

دارد بش    مشی گونش  کش  خشود اششعار          افغانستان همشان  های شهاون ی در قانون اساسی ج ی    آزادی

و درواقشع اعشتااب بش        (  همانجشا )منظور تثبیت جایگاه شایستۀ افغانستان در خانوادۀ بین المللشی   

نق  سنگین و گستاده حقوق بوای در افغانستان و تضمین این حقوق و نیز باقشااری صشلح و      

چنان ک  اعالمیۀ جهشانی حقشوق بشوا کش  ازدل             هم.  امنیت پای ار در این کوور مدنت زده بود

خاگستا جنگ جهانی دو  سا باآورد اعتااضی بود علی  جنگ، نژادپاستی، تدقیا انشسانیت و        

 .تالشی باای باقااری صلح و انسانی کادن چهاه جهان

با توج  ب  سیااه و استیالی رو  و درون مایۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بوا با قانون اساسشی    

افغانستان و با توج  بااین ک  در تکوین و تصویب قانون اساسی اعالمیۀ جهانی حقوق بشوای و    

های این اعالمی  را ملفشو  انگاششت  اسشت، ایشن سشوال اساسشی ماشا                           هاو میثاقنیز کنواسیون

شود ک  نکات اشتااک و افتااق اعالمیۀ جهانی حقشوق بشوا و قشانون اساسشی افغانشستان در             می

مورد حقوق و آزادی اساسی انسان در چیست؟ پاسخ موقت بش  ایشن سشوال اصشلی، بش  عنشوان               

فاضی ، آن است ک  باغم اشتااکات قاب  توجهی ک  اعالمیۀ جهانی حقوق بوا و قانون اساسی   

گشیای  های چشوم  های بنیادین انسان دارد، افتااقات و تفاوت  افغانستان در زمینۀ حقوق و آزادی

قشانون اساسشی افغانشستان هم شون        .  هم میان این دو ب  مثابۀ میثاق ملی و بین المللی وجشود دارد   

هم اعالمیۀ  .  اعالمیۀ جهانی حقوق بوا با شاافت و کاامت ذاتی انسان تأکی  و توج  ویژه دارد  

حشق حیشات، حشق      :  جهانی حقوق بوا و هم قانون اساسی افغانشستان بشا حقشوق بنیشادینی چشون          

شناس ؛ امشا قشانون اساسشی در         آزادی، حق امنیت، و سایا حقوق طبیعی انسان را ب  رسمیت می   

های ج ی است ک  در این نوشتار ب  طور مشستوفی     باخی موارد با اعالمیۀ جهانی دارای تفاوت

 سال سو   201 ...های اساسی انسان در اعالمیۀ جهانی حقوق بوا و بارسی تابیقی حقوق و آزادی



 

 .شا  داده ش ه است

 تعریف مفاهیم 

 تعریف و مفهوم حقوق بشر(الف

و بش  عابشی      human rightsو ب  انگلسی     droits lhommeحقوق بواک  ب  فاانس  

باخشی حقشوق بشوا را       .  شود، تعاریف متع دی از آن ارائ  شش ه اسشت   حقوق االنسان نامی ه می

حقوق بوا، یعنی آن ک  جان و مال آدمی آزاد باش  و او بتوان    «:  گون  تعایف نموده استاین

ب  زبان و قلم با دیگاان سبن بگوی ، حقوق بوا، یعنی آن ک  نتوان کسی را ب ون حضور یک 

هیئت منصف  متوک  از افااد مستق  ب  مجازات مدکو  کاد؛یعنی، آن ک  مدکومیت کیفشای       

باحسب مقارات قانونی صورت گیاد؛ یعنی، این ک  انسان بتوان  با آرامش خاطا ب  هشا دینشی      

تاین حقوقشی  حقوق بوا اساسی(.   carlos8991  :05p,. )»گزین ، مت ین گاددک  خود با می

بااسشاس  .  ششود   است ک  ها فاد ب  طور ذاتی، فاای و ب  صاف انسان بودن از آن بهاه من  مشی  

چشون  هشایی هشم   گشی اعالمیۀ جهانی حقوق بوا و سایا اسناد بین المللی این حقوق دارای ویشژه      

جهان شمول بودن، سلب نا شش نی، انتقشال ناپشذیای، عش   تبعیش  و باابشای طلشبی، بش  هشم                                 

 چشون جغاافیشا،     انسانی فارغ از عواملی هم     همۀ افااد  ماابق اعالمیۀ مذکور  .باش گی میپیوست 

سشان  ها باابا و یشک   مذهب و غیاه در باخورداری از این حقوق و آزادی  جنسیت، نژاد، ملّیت،

گی گی و پیوست شمولی، تقسیم ناپذیای، همبست جهان .(1اعالمیۀ جهانی حقوق بوا؛ مادۀ. )ان 

نیز با آن تأکیش      »8997در اعالمی  و با نامۀ عم  وین   «حقوق بوا در اعالمی  چیزی است ک  

ناپذیای ساشت جهان شمولی حقوق و  در این اعالمی  ضمن تأکی  با انکار.  ب  عم  آم ه است

 :های اساسی، چنین تصایح ش ه استآزادی

تمامی انواع حقوق بوا جهانومول و تقسیم ناپذیا ان  و با هم وابستگی متقاب  و ارتبشا   «

 (1: 8731وزارت امورخارج ؛ . )»تنگاتنگ دارن 

گیاد ک  حقشوق اساسشی افشااد اعشم از           با این وصف، نق  حقوق بوا زمانی صورت می

ها یا نهادهای دولتی و غیا دولتشی   اجتماعی و اقتصادی از سوی دولت  فاهنگی، سیاسی، م نی،
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چنین هاکسی ک  ببوی از پیمان بیشن المللشی حقشوق مش نی یشا حقشوق                هم.  نادی ه گافت  شود

بوادوستان  را در مورد باخ افااد یا گاوۀ اجتماعی نادی ه انگارد در واقع حقوق بشوا را نقش         

رو، سازمان مل  متد  در مورد نق  حقشوق بشوا ششورای امنیشت را مشامور            کاده است؛ از این

منشوور سشازمان      79چنان ک  ماابق مادۀ      .  گیای کن گون  موارد تصمیم ساخت  است ک  در این

شورای امنیت وجود هاگون  ته ی  علی  صلح، نقش  صشلح، یشا عمش  تجشاوز را              «:  مل  متد 

هایی خواه  نمود یا تصمیم خواه  گافت ک  باای حفظ یا اعادۀ صلح و امنیت    احااز و توصی 

  ».بای  صورت گیاد ۱1و  ۱8المللی ب  چ  اق اماتی با طبق مواد  بین

، »سشازمان عفشو بیشن الملش        «هشای غشیا دولشتی مشستق ، از جملش                افزون بشاآن سشازمان   

سشازمان جهشانی مبشارزه بشا        «،  »دیش ه بشان حقشوق بشوا       «، »ف راسیون بین المللی حقوق بوا«

و یفشۀ ایشن    .  نشیز بش  وجشود آمش ه اسشت          »  خانۀ آزادی وآزادی بیان بیشن المللشی   «و  »شکنج 

کنش ؛    شواه  و م ارک و اسناد نق  حقوق بشوا را جمشع آوری مشی           :  ها این است ک  سازمان

ها و جنایات    جنگ. سپس از طایق تدت فوار قاار دادن سعی با اجاای قوانین حقوق بوا دارد

المللشی بوادوسشتان  از             کشوی، نقش  قشوانین بیشن         جنگی، جنایت علی  بشوایت از جملش  نشس           

افواگای و آگاه ساختن جهان و اعشتااب   .  رون  تاین موارد نق  حقوق بوا ب  شمار میج ی

. ششود   ب  رفتارهای غیا انسانی اغلب منجا ب  درخواست باای کمک و گاهی بهبود شاایط مشی      

، (نشاتو )کن  و سایا مل  و معاهش ات         شورای امنیت سازمان مل  متد  باای حفظ صلح کار می

کنن ؛ بااسشاس اعالمیشۀ جهشانی حقشوق            در هنگا  لزو  باای حفا ت از حقوق بوا م اخل  می  

بوا، حقوق بوا اوالً، جهانی است؛ زیاا، این حقوق، حق طبیعشی و مشسلم هشا عشضو خشانواده                 

بوای است و ها فاد بوا، در ها کجا با هانژاد، آیین، مذهب، جنس و زبان ک  باشش ، از ایشن         

هشا را بش      ثانیاً، این حقوق ذاتی انسان است و هیچ یک از افشااد بشوا آن       .حقوق باخوردار است

ها ریشو  در ذات و       گون  حقوق و آزادی این.  ها اعاا نکاده است تا بتوان  آن را باز ستان انسان

ها بشود کش  پشس از اعالمیش ،             گی باتوج  ب  این ویژه.  ها دارد و کسب نو نی استفاات انسان

 دیگا حقوق بوا مقی  ب  هیچ حش ود   «.  افااد جهان خود را ب  صورت خانواده واح  تلقی نمود
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در ضمن این اعالمی  ن  تنها   (3:  871۱هاشمی؛ )  ».نبود. . .  طبقاتی و   نژادی،  جغاافیایی،  ماز  و

احااز کاده   نیز گان خصوصیت قواع  اماه راجنب  عافی پی ا کاده ک  ب  گفتۀ یکی از نویسن ه

البت  همۀ مقارات اعالمی ، واج  قانون عافی بین المللی نیستن ؛  (01ص: 8715شایفیان؛ . )است

آیش  ؛ ماننش  کشوتار       ولی نق  باخی از این حقوق، تجاوز ب  حقوق بین المل  بش  حشسا  مشی      

. گی، شکنج ، بازداشت طوالنی م ت خود سشاان  و تبعیش  نشژادی سیشستماتیک          جمعی، باده

 (90، 151-158شمارۀ: 8717عباسی اشلقی؛)

 تعریف و مفهوم قانون اساسی(ب

ایشن  .  های متفاوتی ارائ  کاده انش  دانش پژوهان حقوق اساسی باای قانون اساسی، تعایف

قانون اساسی با   . متع د با توج  ب  دو معیارهای شکلی و مدتوایی صورت گافت  است هایتعایف

مجموعۀ قواع  اساسشی سشازمان دهنش ه دولشت کش  بش              «:  توج  ب  معیار شکلی عبارت است از

شک  یک سن  رسمی قانونی توسط مقامات ویژه صالحیت دار، تصویب و صشادر شش ه باشش       

یا مجموعۀ قواع ی ک  در سن ی ب  نا  قانون اساسی گاد آم ه و تشصویب       (  71:  873۱شیدا؛ )

و بازنگای آن، با توایفات ویژه و متفاوت با توایفات وضع و بازنگای قوانین عادی، صشورت   

 (همان) ».گیادمی

 :قانون اساسی طبق معیار مدتوایی ب  شا  زیاتعایف ش ه است

قواع  حکومت را تنظیم و ق رتها را تقسیم و و ایف ها یشک را بیشان     . . .  قانون اساسی«

نمای  و میزان سلا  دولت با افشااد  میکن  و باای حفظ حقوق افااد، ضمانتهای اساسی وضع می

قانون اساسی از یک سو ح ود آزادی فاد را در   (  71شیدا؛ همان، ص)  ».را نیز موبص میکن 

کاد ق رت و از سوی دیگا ح  و ماز اعمال توکیالت حاکم را در باخورد با حوزه  باابا عم 

 (95: 8715قاضی؛ . )نمای حقوق فادی، تاسیم می

 :توان گفت ک با توج  ب  تعاریف فوق می

گشی  قانون اساسی افغانستان قانونی است ک  اصشول و مقشارات نظشا  حکومشتی، چگونش                

حکومت و ح ود و اختیارات آن، اساس قوای اداره کنن ه کوور و حقوق و و شایف افشااد را        
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کن  ق رت در کجشا متماکشز اسشت،         قانون اساسی قانونی است ک  موبص می.  سازد معیین می

ها و حقوق افااد ملت چگون  است و این قوای حاکم  اعم از  روابط این ق رت حاکم با آزادی

هایی در باابا ملت دارن ؛ عالوه بشا  قوه مجای ، قوه مقنن  و قوه قضائی  چ  اقت ارات و مسؤولیت

این قانون اساسی مضامینی مانن  پاچم ملی، ساود ملی، نشوان ملشی، پایتبشت کشوور و اصشول            

های فاهنگی و روابط خارجی کوور را مورد توج  قشاار   های اقتصادی، بانام حاکم با سیاست

تاین سن  حقوقی کوور افغانستان و راهنمشایی بشاای تنظیشم قوانیشن           قانون اساسی عالی.  ده می

 .هیچ قانون و مقاراتی نبای  با قانون اساسی مغایات داشت  باش . دیگا است

 قانون اساسی افغانستان  و بررسی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

 بارسی اعالمیۀ جهانی حقوق بوا( 8

 رون  ت وین اعالمیۀ جهانی حقوق بوا.8-8

تاین میثاق و سن  بیشن المللشی حقشوق بشوا را تشوکی              اعالمیۀ جهانی حقوق بوا ک  مهم

در ششها پشاریس بش          89۱1دسشامبا     85می ه ، در مجمع عمومی سازمان مل  متدش  در تشاریخ    

این اعالمی  نتیجۀ مستقیم جنگ جهانی دو  بشوده و بشاای نبشستین بشار حقشوق            .  تصویب رسی 

یی را ک  تما  ابنای بوا در هشا کشووری         بنیادین م نی، فاهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

درواقشع، حشواد     .  بایستی از آن بهاه من  باشن ، ب  صورت جهانی موبص و بیان کاده اسشت      

از .  تکان دهن ه و وحوتناک جنگ جهانی دو  زمینۀ ماهیت جوهای این اعالمی  را فااهم کاد  

بش  عبشارت دیگشا      .  ششود این زمان است ک  نیاز ج ی ب  ت وین قوانین حقوق بوا احساس مشی      

وحوت و رعبی ک  نازیها ب  وجود آوردن ؛ موجب عالقمن ی گستاده نسبت بش  حقشوق بشوا           

 .(۱5ص:8718ذاکایان؛. )ش 

پیامی ب  کنگاه فاستاد و در آن تأکی  کاد ک  بایش      89۱8ژانویۀ  1فاانکلین روزولت در 

 :در سااسا جهان چهار آزادی تأمین شود

 آزادی ناق و بیان،آزادی عقی ه و بع هاآزادی مابوعات نیز باآن افزوده ش ؛.8

 آزادی دین و مذهب و ماا  سیاسی؛.1
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 آزادی یا رهایی از احتیاج؛.7

 آزادی از تاس؛.۱

وی این چهار اص  را چن ماه بع  ب  اتفاق چاچیش  وارد منشوور اتالنتیشک کشاده منتشوا            

. گنجانش ه شش      89۱1دانیم اصول آن ب  طور نسبی در اعالمیۀ مل  متدش         ساخت؛ چنان ک  می

با ت وین منوور مل  متد  توج  مل  پشیاوز در جنشگ بشا حقشوق بشوا                 (  8۱ص:8735حلبی؛ )

توجهشی  ها یکی از عوام  اصلی آغاز و ادامۀ جنگ جهانی دو  بشی       ب  نظا آن.  معاوف گادی 

با پایان گافتن جنگ جهانی دو ، منوور سازمان مل  متدش  بشا    .  نسبت ب  حقوق بوا بوده است

نقش سازمان ب  ویژه مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و کمشسیون حقشوق بشوا در              

. هشا صشد  گشذارد     ها بش  ششا  عش   دخالشت در حاکمیشت دولشت             حمایت از حقوق و آزادی

حقشوق بشوا     هایمیثاقها و ها، کنوانسیونبا همین مبناست ک  اعالمی (  ۱5ذاکایان؛ همان، ص)

 (w.a.shabas dimensions8991 :33  p,. )گیان در سازمان مل  متد  شک  می

خانشم  .  اولین و مهمتاین اق ا  سازمان مل  متد  تصویب اعالمیۀ جهانی حقوق بوا اسشت 

اعالمیۀ جهانی حقوق بوا را ب  مجمشع عمومشی          89۱1دسمامبا  85روزولت رئیس کمسیون در

های عشضو  اکثایت آرا ب  تصویب دولت  سازمان مل  در کاخ شایوت پاریس تق یم نمود ک  با

بش ون    اکثایشت بشزر      پشذیاش ایشن اعالمیش  بشا         ب  گفتۀ رئیس وقت مجمشع عمومشی،       .رسی 

 .(13: 8733جانسون؛ . )گیا بوده استدستاورد چوم مبالفت،

افغانستان ک  ب  عنوان یشک کشوور مشستق  در ایشن کمیشسیون حشضور داششت از جملش                     

کوورهایی بودک  موافقت خود را با آن اعال  نمود؛ اما ب  گفتۀ داکتا عب الکایم الهیجی نایب 

رئیس ف راسیونهای جهانی حقوق بوا، رأی افغانستان این کوور را در ردیف اولین کوورهایی 

 Afghanistan)  قاار داد ک  در تشاوی  لفشظ و مفهشو  حقشوق بشوا مشوارکت کشاده انش                      

watch.persianblog.ir/post/85)        ؛ پس از چن  سال موبص ش  ک  اعالمیشۀ جهشانی بش

ب  ایشن دلیش  در سشال         .  کن ها ب  اجاای آن کفایت نمی دلی  ارشادی بودن و ملز  نبودن دولت

میثشاق حقشوق    «و دیگشای    »  میثاق حقشوق سیاسشی و مش نی        «دو سن  دیگا یکی ب  نا     8991
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 .در سازمان مل  باای امضای کوورها تق یم ش » اقتصادی، اجتماعی و فاهنگی

تفاوت این دو میثاق با اعالمیۀ جهانی حقوق بوا این است کش  کشوورهای امشضا کننش ه            

اسشت و ضشمانت      »اعالمی «ها ان ؛ باخالف اعالمیۀ حقوق بواک  فقط یک  ملز  ب  اجاای آن

کن ک  حقوق اصلی و مهم پیشش بینشی         های عضو را مو ّف میاجاایی ن ارد، این میثاق دولت

هایشی  ها رعایت کنن  و میکشانیز       ش ه و آن را با اتباذ ت ابیا قانونی و اجاایی در مورد همۀ آن

 (151-158شمارۀ : 8717عباسی اشلقی؛ . )باای عملی ش ن این منظور، پیش بینی ش ه است

یشی  ها یک انقال  اساسی در زمینۀ حقوق بوا پ ی ار گوت، ب  گون  باتصویب این میثاق

ک  در اصاال  متبصصین حقوق بوا از اعالمیۀ حقوق بوا و دو میثاق بین المللی حقوق بشوا     

 (p 1: 8991؛thimas buergental. )شودب  منوور یا الیدۀ بین المللی حقوق بوا تعبیا می

 8917قاار ا هار نماین ه گاوه بین المللی حقوق بوا در افغانستان ها دو میثاق در ژانویشۀ    

ب  این تاتیب دولت ملز  بش  اجشاای         .  زمان تصویب ش توسط دولت وقت افغانستان امضا و هم

 .ها تغییا نیافتها گادی ؛ ولی قوانین داخلی باای تابیق با این میثاقآن

ب  ت ری  موبص ش  ک  اعالمیۀ جهانی حقوق بوا و این دو میثشاق بشاای در باگافتشن              

کن ؛ مثالَ در میثاق حقشوق مش نی سیاسشی منشع ششکنج             های مهم حقوق بوا کفایت نمیحوزه

وجود دارد؛ اما ضاورت وجود یک میثاق جهانی باای رفع هشا نشوع ششکنج  و آزار جشسمی                

احساس ش  تا کوور های ملدق ش ه ب  آن، ملز  ب  منع شکنج  در تمامی اشکال مبتلشف آن        

 .شون ، میثاقی ک  افغانستان نیز ب  آن پیوست  است

هشا میثشاق رفشع      تشاین آن  ب  ت ری  اسناد مهم دیگای هم ت وین ش  کش  از جملش  اصشلی         

 .تبعی  علی  زنان و میثاق دفاع از حقوق کودکان است

با تصویب آن در داخش       899۱ب  این میثاق نیز پیوست و در سال  8995افغانستان در سال 

هایی را ک  موافق با رو  قوانین اسشالمی  خود را ملز  ب  اجاای آن کاد؛ هاچن  قی  کاد ببش

نباش  نمی پذیاد از این جهت راه باای شان  خالی کادن از زیشا بشار مشسؤولیت تشا حش ی بشاز               

هایی را از این میثاق با قوانیشن     گذاشت  ش ؛ در حالی ک  هنوز موبص نو ه است ک  چ  ببش
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دان ؛ اما شای  در ارتبا  با میثاق رفع تبعی  علی  زنان است ک  افغانستان    اسالمی در تناق  می

باای امضا گووده ش  و افغانستان آن را امشضا     8939این میثاق در سال .  ب تاین کارنام  را دارد

گذششت  از آن    .  کاد ب ون این ک  آن را ب  تصویب باسان  و خود را ملز  بش  اجشاای آن کنش           

 .امضای این میثاق ب  معنشای تعهش  واقعشی آن دولشت در پایمشال نکشادن حقشوق بشوا نیشست                       

Afghanistan watch.persianblog.ir/post/1) ) 

ها و معاه ات بین المللی دیگشای نشیز در زمینشۀ       جهانی حقوق بوا، میثاق ۀافزون بااعالمی

کنوانشسیون منشع ششکنج  و رفتارهشا و           «:  ها رسشی ه اسشت    حقوق بوا ب  امضا و تصویب دولت  

مدشو هاگونش  تبعیش  نشژادی        «،  »8908منع ژنو سشای    «،  »8919مجازات خون و غیا انسانی 

کنوانششسیون حقششوق   «،  »8913کنوانششسیون مدششو هاگونشش  تبعیشش  علیشش  زنششان             «،  »8919

هشای  کنواسیون بین المللی حمایت از کارگاان مهاجا و خشانواده  «و در نهایت »  8995کودک

هشا را     ها و اسناد مهم در زمینۀ حقوق بوا اسشت کش  دولشت        از جمل  کنوانسیون 8995در»  آنان

بش  معنشای قابش  درک         »حقشوق بشوا   «تشوان   ب  این تاتیب، مشی    .  سازد  ملز  ب  رعایت آنان می

اماوزی را فااین  تاریبی ب  شمار آورد ک  تا کنون با گذشت س  نس  موبص و متمایز، سشیا     

های خاصشی از حقشوق      تکاملی داشت  است؛ ب  عبارت بهتا، ها یک از جایانات تاریبی، زمین   

شود، وارد عاص  حقوق و تکالیشف     های حقوق بوا یاد میها تدت عنوان نس بوا را ک  از آن

، (نشس  اول  )این سیا تاریبی در مفاهیم س  گانشۀ حقشوق فشادی مش نی و سیاسشی             .  نموده است

رقشم  (  نشس  سشو    )گشی   و حقشوق همبشست     (  نشس  دو   )حقوق اقتشصادی، اجتمشاعی و فاهنگشی      

 (153: 8711هاشمی؛ . )خورد می

 های اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مفاد و درونمایه. 1-2

مق م  ب  توجیهات فلسفی، حقوقی،   .  باش ماده می 75این اعالمی  موتم  با یک مق م  و 

در این قسمت ضمن اششاره بش          .  یاب سیاسی و اجتماعی ت وین و تصویب اعالمی  اختصاص می

مسای  بنیادین هم ون وح ت خانواده بشوای، گشستاش روابشط دوسشتان  و صشلح آمشیز بیشن                              

ها، حامت ذاتی آدمی ب  مثابۀ چارچو  و بنیان آزادی، حقوق، ع الت و صلح در جهشان       ملت
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کن  تشا   ها اعال  می پاداخت  و حقوق بوای را ب  عنوان آرمان و استان ه موتاک باای همۀ ملت

، ب  ج  در راه یادگیای و آمشوزش    »اعالمی «ها انسان و ها عضو جامع  با ب  خاطاسپاری این 

های پیوبان ه هایی بکوش  و باای اق ا  آن در جهت ارتقای حامت باای چنین حقوق و آزادی

ایشن  ]بازشناسشی مؤثشا و دیش ه بشانی جهشانی             [  همشواره ]المللی تالش کن  تا  در ساح ملی و بین

هشا  روهای زیا فامشان آن    را چ  در میان مادمان ممالک عضو و چ  در میان مادمان قلم[  حقوق 

 (مق مۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بوا. )تأمین نمای [ تدصی  و]

ها ب  چن ین ببش قابش  رده بنش ی          مواداعالمیۀ جهانی حقوق بوا با توج  ب  مدتوای آن

 :باش می

مادۀ یک تاس  ضمن بیان مبنای فلسفی اعالمی ، با اصول بنیادین حقوق    :  مادۀ یک تاس .8

مادۀ یک موبشصاً بش  ایشن      .  آزادی، باابای و باادری تأکی  و تماکز ویژه دارد:  چونبوای هم

. هاسشت آین  و ب  این تاتیب، آزادی حق طبیعی آن      ها آزاد ب  دنیا میپادازد ک  انسانمسأل  می

 .درمادۀ دو  هاگون  تمایز از حیث نژاد، مذهب، زبان و جنسیت ممنوع اعال  ش ه است

حق امنیت جامع، یعنی    حق آزادی،  قبی  حق حیات،  این مواد اهم حقوق از:  88تا  7مادۀ 

 مشصونیت از آزار و ششنکنج ،         حیثیشتی، ششغلی، اجتمشاعی و اقتشصادی،           روحشی،   امنیت جانی،

طاف، باخشورداری از ممنوعیشت توقیشف، حبشس و            منصفان  و بی   دستاسی ب  مداکم صالد ،

 .گیادتبعی  خودساان  را در با می

ب  حق مالکیت فادی، جمعی و اجتماعی، حق    83تا  81رفت  مواد روی هم:  83تا  81مواد 

گی و حمایت خواهی در باابا خاشاات و ته یش ات غیاقشانونی و حشق انتبشا  مدش                پناهن ه

خانواده در ایشن مشوارد رکشن طبیعشی و اساسشی اجتمشاع                 .  پادازدگی و حقوق خانواده می زن ه

 .معافی ش ه ک  حق باخورداری از حمایت جامع  و دولت را داراست

این ببش از اعالمی ، آزادی مذهب، عقیش ه و بیشان، آزادی ششاکت در            :  18تا  81مواد  

تجمعات و توکیالت و شاکت در تعیین سانوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فاهنگی را از 

 .است ها ب  شمار آوردهحقوق مسلم و قاعی انسان
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این ببش ب  حقوق اقتصادی، اجتمشاعی و فاهنگشی انشسان کش  از الزمشۀ                 :  11تا  11مواد 

کاامت انسانی است اختصاص دارد و در ضمن ب  بیان حقوق آزادی کار و شغ ، بهشاه منش ی        

 .پادازدازحق آموزش و پاورش، حق مالکیت فکای و حق باخورداری از تأمین اجتماعی می

ها در سن  اعالمیش  مشورد توجش           دراین دست  امکان تد ی  حقوق و آزادی:  75و 19مواد 

هشای دیگشاان،    حقوق و آزادی  :  یی چونقاارگافت  است و ضمن تأکی  با عناصا مد ودکنن ه

گانی، مفهو  جامع ، اصول و مقاص  سازمان مل  متدش  نشیز بش  عنشوان             نظم عمومی و رفاه هم 

هشای فشادی از نظااعالمیش        عام  مد ود کنن ه، ملدو  ش ه است؛ بنا بااین، حقشوق و آزادی   

مالق نیستن ؛ بلک  مد ود و مقی ان ؛ اما این مد ودیت یک استثنا بوده و اص  با عش   جشواز         

 .تقیی  و تد ی  ح ود است

 بررسی قانون اساسی افغانستان.1

 مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری افغانستان. 1-2

هشای زیاسشامان    قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان طی س  ماحل  و توسط ارگان  

 :پذیافت

 کمسیون تسوی  قانون اساسی؛.8

 کمسیون ت قیق قانون اساسی؛.1

 لوی  جاگۀ قانون اساسی؛.7

با اساس موافقت نامۀ بن کمیسیون تسوی  قانون اساسی ک  دارای نش  عشضو بودنش  طشی            

اکتبشا    0ماابق با   8718میزان  87دستور و فامانی از سوی حام  کازی رئیس دولت انتقالی در 

این کمسیون کش     .  با شمول دو زن ب  ریاست  پاوفیسور نعمت اهلل شهاانی توکی  گادی  1551

کاد و یف  داشتن ؛ پشس از تهیش  پیشونویس           گی میاز اقوا  و مذاهب موجود در کوور نماین ه

کمشسیون تش قیق کش       .  قانون اساسی آن را در اختیار کمیسیون ت قیق قانون اساسی قشاار دهنش         

گانی از اقوا  عم ه در آن عضویت داشتن ، و یف  داششت بشا         عضو بود و نماین ه 70متوک  از 
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گان و فاهنگیان افغانستان در داخ  و خارج از کوور ب  رایزنی و تبشادل نظشا      ان یومن ان، نبب 

 .بپادازن 

 -های قومشی  بزرگتاین مجمع بزرگان و شبصیت)یکی ازتوافقات بن توکی  لوی  جاگ  

ب  منظور بارسی و تصویب قانون اساسی ج ی  تدت نظارت سازمان مل  متد  بود؛   (  اجتماعی

گان لوی  جاگش  تدشت نظشارت         بااین اساس در ابت ا انتبابات سا تا سای باای انتبا  نماین ه 

کادنش   گی مشی های مبتلف جامع  نماین ه نفا را ک  از طیف ۱08سازمان مل  باگزار گادی  و 

نفا نیز از سوی آقای کازی ب  حیث رئیس دولت انتقشالی از میشان اقشوا  و            05انتبا  ش ن  و

در .  مذاهب مبتلف کوور ب  عنوان نماین ه در لوی  جاگشۀ قشانون اساسشی منشصو  گادی نش            

گادهم آم ن  تشا پشس از         8711ج ی  8۱نماین ه در لوی  جاگۀ قانون اساسی در  058مجموع 

ص  و شصت ماده ب  اتفاق آرا تصویب فص  و یک 81غور و بارسی قانون اساسی ج ی  را در 

 .از طاف حام کازی توشیح و انفاذ آن اعال  گادی  8711دلو  1نمودن  و در تاریخ 

 های قانون اساسی افغانستانمفاد و درون مایه. 1-1

ص  و ششست  فص  و یک 81قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان شام  یک مق م ، 

سشای مشسای  زیابنشایی اسشت کش  الهشا  ببشش               مق مۀ اعالمی  بیان کننش ه یشک     .  باش  ماده می

گان قانون اساسی بوده است؛ ماننش  ایجشاد جامعشۀ مش نی، حفشظ              گان و تصویب کنن هنویسن ه

های اساسی ماد  و تثبیت جایگشاه شایشستۀ افغانشستان در          کاامت انسانی، تأمین حقوق و آزادی

نکتۀ اساسیی ک  در مق م  ب  آن پاداختش  شش ه ایشن اسشت کش  تش وین و                    .  خانواده بین المللی

تصویب قانون اساسی ماابق با واقعیت تاریبی، فاهنگی و اجتماعی کوور و مقتشضیات عشصا         

 .صورت گافت  است

 وظایف دولت : فصل اول

ماابق با قشانون    .  های دولت در قبال ماد  داردفص  اول اختصاص ب  و ایف و مسؤولیت

گشی از   اساسی حاکمیت ملّی در افغانستان ب  ملّت تعلق دارد و دولت مکلّف اسشت بش  نماینش ه         
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دولت مو ف ب  ایجاد جامعۀ ماف  و متاقی بااساس عش الت اجتمشاعی، حفشظ         .  ملّت اق ا  کن 

کاامت انسانی، حمایت حقوق بوا، تدقق دموکااسی، تأمین وح ت ملّی، باابای بین اقشوا  و        

رعایت منوور مل  متد ، میثاقهای بیشن  .  باش  متوازن در همۀ مناطق کوور می( توسع )انکواف 

 .المللی و اعالمیۀ جهانی حقوق بوا از دیگا و ایف دولت در قبال اتباع است

 های اساسی اتباع حقوق و آزادی: فصل دوم

های اساسی شهاون ان اختشصاص     فص  دو  قانون اساسی ب  بیان باخی ازحقوق و آزادی

آزادی، باابای، منع تبعی ، حق توکی  اجتماعات، تأسیس احزا  سیاسی، حق مالکیت  . دارد

فکای، حق داشتن شغ  و حاف ، حق رجوع ب  مداکم و خصوصاً کمسیون مستق  حقوق بشوا     

ها مبادرت بش  عمش       های اساسی افااد است ک  در این فص  ب  بیان آناز جمل  حقوق و آزادی

 .آم ه است

 وظایف رئیس جمهور: فصل سوم

رعایت قانون اساسی، حفا ت از استقالل، حاکمیت ملّشی و حااسشت از حقشوق و منافشع            

 . ماد  افغانستان

 حکومت: فصل چهارم

و یفۀ حکومت حفظ اسشتقالل، دفشاع از تمامیشت ارضشی و صشیانت از منشافع و حیثیشت                     

 .افغانستان در جامعۀ بین المللی است

 شورای ملّی: فصل پنجم

ششورا  .  کنش  گی مشی  شورای ملّی مظها اراده ماد  و نهادی است ک  از قاطب  ملّت نماین ه  

 .و یف  دارد از مصالح و منافع علیای ماد  پاس اری الز  را ب  عم  آورد

 لویه جرگه: فصل ششم

 .باش تاین مظها اراده ماد  افغانستان میلوی  جاگ  عالی

 : گاددلوی  جاگ  در حاالت زیا دایا می
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اتباذ تصمیم در مورد مسای  مابوط  ب  اسشتقالل، حاکمیشت ملشی، تمامیشت ارضشی و                 .8

 .مصالح علیاى کوور

 تع ی  احکا  قانون اساسی.1

 .مداکمۀ رئیس جمهور ماابق ب  حکم من رج مادۀ شصت و نهم قانون اساسی.7

 قوه قضاییه : فصل هفتم

قشوه قشضائی  ماکشب      .  باشش  قوه قضائی  رکن مستق  دولت جمهورى اسالمی افغانستان می

هشا توسشط    است از ستامدکم ، مداکم استیناف و مداکم ابت ائی  ک  توکیالت و صالحیت آن

 .گادد قانون تنظیم می

عضو ستاه مدکم  افزون با آن ک  بای  در علو  حقوقی و فقهی تبشصص داششت  باشش ،         

داراى حسن سیات و شهات نیک بوده و از طاف مدکمش  بش  ارتکشا  جشاایم ضش  بشواى،               

 . جنایت و یا حامان از حقوق م نی مدکو  نو ه باش 

اعضاى ستا مدکم  و یف  دارن  ک  حق و ع الت را با طبق احکا  دین مقش س اسشال ،         

نصوص قانون اساسی و سایا قوانین افغانستان تأمین و و یفۀ قضا را با کمال امانشت، صش اقت و     

 .بی طافی اجاا نمای 

هشاى بیشن المللشی بشا        بارسی ماابقت قوانین، فاامین تقنینی، معاه ات بین ال ول و میثشاق      

ها با اساس تقاضاى حکومت و یا مداکم، ماابق بش  احکشا  قشانون از          قانون اساسی و تفسیا آن

 .باش صالحیت ستا مدکم  می

گادد و هشا ششبص حشق دارد بشا            در مداکم افغانستان، مدکم  ب  صورت علنی دایا می  

 .رعایت احکا  قانون در آن حضور یاب 

 اداره: فصل هشتم

اداره جمهورى اسالمی افغانستان با اساس واح هاى اداره ماکزى و ادارات مدلی، طبشق    

 .گادد قانون تنظیم می
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حکومت با حفظ اص  ماکزیت ب  منظور تشسایع و بهبشود امشور اقتشصادى، اجتمشاعی و                  

هاى الز  را ماابشق     گیاى ها چ  بیوتا ماد  در انکواف حیات ملی، صالحیت  فاهنگی و سهم

 .نمای ب  احکا  قانون، ب  اداره مدلی تفوی  می

اعضاى شوراى والیتی، طبق قانون، ب     .  شوددر ها والیت یک شوراى والیتی توکی  می

تناسب نفوس، از طایق انتبابات آزاد، عمومی، ساى و مستقیم از طاف ساکنین والیشت بشااى     

شوراى والیتی یک نفا از اعضاى خود را ب  حیشث رئیشس        .  گادن  م ت چهار سال انتبا  می

هشاو  بااى تنظیم امور و تأمین اشتااک فعال ماد  در اداره مدلی، در ولشسوالی .  نمای انتبا  می

اعضاى این شوراها از طایشق انتبابشات      .  گاددها، ماابق ب  احکا  قانون شوراها توکی  میقای 

 .شون  آزاد، عمومی، ساى و مستقیم از طاف ساکنین مد  بااى م ت س  سال انتبا  می

 حالت اضطرار: فصل نهم

هاگاه ب  علت جنگ، خاا جنگ، اغتواش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماث ، حفظ    

استقالل و حیات ملی از مجاایی ک  در قانون اساسی تعیین ش ه، ناممکن گادد، حالت اضااار  

. ششود از طاف رئیس جمهور با تأیی  شوراى ملی در تما  یا بعضی از ساحات کوور اعال  مشی   

 .شوددر حالت اضااار، قانون اساسی تع ی  نمی

 تعدیل : فصل دهم

. ششون  اص  پیاوى از احکا  دین مق س اسال  و نظشا  جمهشورى اسشالمی تعش ی  نمشی             

تعش ی  دیگشا    .  باشش  تع ی  حقوق اساسی اتباع صاف ب  منظور بهبود حقشوق آنشان مجشاز مشی         

مدتویات این قانون اساسی، نظا ب  تجار  و مقتضیات عصا، با رعایشت احکشا  منش رج مشواد            

ص  و چه  و شوم این قانون اساسی، با پیونهاد رئیس جمهور یا اکثایت    شصت و هفتم و یک

 .گیاداعضاى شوراى ملی صورت می

 احکام متفرقه: فصل یازدهم

کمیسیون مستق  انتبابات بااى اداره و نظارت با ها نشوع انتبابشات و مااجعش  بش  آراى             

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  221 1393، خ3ش    



 

کمیسیون مستق  انتبابات بااى .  گاددعمومی ماد  در کوور ماابق ب  احکا  قانون توکی  می

اداره و نظارت با ها نوع انتبابات و مااجع  ب  آراى عمومی ماد  در کوور ماابق بش  احکشا          

کمیسیون مستق  نظارت با تابیق قانون اساسی ماابق ب  احکشا  قشانون        .  گاددقانون توکی  می

اعضاى این کمیسیون از طاف رئیس جمهور بش  تأییش  ولشسی جاگش  تعییشن           .  گاددتوکی  می

 .شودمی

 احکام انتقالی: فصل دوازدهم

م تی بع  از نفاذ این قانون اساسی تشا تشاریخ افتتشا  ششوراى ملشی، دوره انتقشال ششماده                          

هاى شوراى ملی من رج در این قانون اساسی تا زمان تأسشیس ایشن ششورا بش         صالحیت. شودمی

ایشن  .  گشادد شود و ستاه مدکم  موقت ب  فامان رئیس جمهور توکی  می حکومت تفوی  می

قانون اساسی از تاریخ تصویب لویش  جاگش  نافشذ و از طشاف رئیشس دولشت انتقشالی اسشالمی                        

با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فاامین تقنینی مغایا احکا    .  گاددافغانستان توشیح و اعال  می

 .باش آن ملغی می

 تطبیق قانون اساسی افغانستان بر اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

 اعالمیۀ حقوق بوا 8مادۀ 

عقالنیت و وجش ان بش       .  تما  ابنای بوا آزاد زاده ش ه و در حامت و حقوق با هم باابان   

 .دیگا باادران  رفتار کنن آنها ارزانی ش ه و الز  است تا با یک

 اعالمیۀ حقوق بوا 1مادۀ 

هیچ تمایزی از ها سان ک  باششن ، اعشم از نشژاد، رنشگ، جنشسیت، زبشان،              ها بیهمۀ انسان

دارایشی،  [  وضشعیت ]مذهب، عقای  سیاسی یا ها عقیش ه دیگشای، خاسشتگاه اجتمشاعی و ملشی،              

هشای مشصا  در ایشن       تول  یا در ها جایگاهی ک  باشن ، سزاوار تمامی حقوق و آزادی     [  مد ]

رو قضایی و وضشعیت بیشن        ها با اساس جایگاه سیاسی، قلم ان ؛ ب  عالوه، میان انسان»  اعالمی «

المللی مملکت یا سازمینی ک  فاد ب  آن متعلق است، فشارغ از ایشن کش  سشازمین وی مشستق ،             
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تدت قیمومت، غیاخودمبتار یا تدت هاگون  مد ودیت در حق حاکمیت خشود باشش ، هیشچ       

 . تمایزی وجود ن ارد

 مادۀ بیست و دو  قانون اساسی افغانستان 

اتباع افغانستان اعشم از زن و مشاد          .  ها نوع تبعی  و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است 

 .باشن در باابا قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می

 مادۀ بیست و چهار  قانون اساسی افغانستان 

این حق جز آزادى دیگاان و مصالح عام  ک  توسط قانون .  آزادى حق طبیعی انسان است

دولت ب  احتاا   .  آزادى و کاامت انسان از تعاب مصون است.  گادد، ح ودى ن ارد تنظیم می

 .باش و حمایت آزادى و کاامت انسان مکلف می

 اعالمیۀ حقوق بشر 1مادۀ 

 .هاکس حق زن گی، آزادی و امنیت شبصی دارد

 مادۀ بیست و سو  قانون اساسی افغانستان 

هیچ شبص ب ون مجوز قانونی از این حق .  زن گی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است

 .گادد مداو  نمی

 مادۀ بیست و پنجم قانون اساسی افغانستان 

باائت ذم  حالت اصلی است متهم تا وقشتی کش  بش  حکشم قاعشی مدکمش  بشا صشالحیت                   

 .شودگناه شناخت  میمدکو  علی  قاار نگیاد، بی

 مادۀ بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان 

شود، مگشا بش  حکشم قشانونی کش  قبش  از ارتکشا  آن نافشذ                      هیچ عملی جا  شماده نمی

 .گادی ه باش 

 .توان تعقیب، گافتار و یا توقیف نمود، مگا با طبق احکا  قانونهیچ شبص را نمی

توان مجازات نمود، مگا ب  حکم مدکمشۀ بشا صشالحیت و ماشابق بش             هیچ شبص را نمی
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 .احکا  قانونی ک  قب  از ارتکا  فع  نافذ گادی ه باش 

 اعالمیۀ حقوق بشر  1مادۀ 

توان تدت شکنج  یا مجازات یا رفتاری قشاار داد کش   المانش  یشا خشالف                  اح ی را نمی

 .انسانیت و شئون بوای باش  یا موهن باش 

 مادۀ بیست و نهم قانون اساسی افغانستان 

توان  حتی ب  مقص  کوف حقایق از ششبص   هیچ شبص نمی. تعذیب انسان ممنوع است

دیگا، اگا چ  تدت تعقیب، گافتارى یا توقیف و یا مدکو  ب  جزا باش ، بش  تعشذیب او اقش ا        

 .کن  یا اما ب ه 

 .تعیین جزایی ک  مبالف کاامت انسانی باش ، ممنوع است

 مادۀ سی ا  قانون اساسی افغانستان 

ا هار، اقاار و شهادتی ک  از متهم یا شبص دیگاى ب  وسیلۀ اکااه ب  دست آورده شود،    

 .اعتبار ن ارد

اقاار ب  جا  عبارت است از اعتااف متهم با رضایت کام  و در حالت صشدت عقش ، در     

 .حضور مدکمۀ با صالحیت

 اعالمیۀ حقوق بشر 1مادۀ 

هم  در باابا قانون مساوی هستن  و حق دارن  ب ون تبعی  از حمایشت قشانون باخشوردار       

باشن  و حق دارن  در مقاب  ها تبعیضی ک  ناق  اعالمیۀ حاضا باش  و علی  هشا تدایکشی کش       

 .من  شون  عم  آی  ب  طور تساوی از حمایت قانون بهاه باای چنین تبعیضی ب 

 مادۀ بیست و دو  قانون اساسی افغانستان 

اتباع افغانستان اعشم از زن و مشاد          .  ها نوع تبعی  و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است 

 .باشن در باابا قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می
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 اعالمیۀ حقوق بشر  1مادۀ 

در باابا اعمالی ک  حقوق اساسی ها فاد را مورد تجاوز قاار ده  و آن حقوق بش  وسشیل      

قانون اساسی یا قانون دیگای باای او شناخت  ش ه باش  حق رجوع مؤثا بش  مدشاکم صشالد  را       

 .دارد

 مادۀ بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان 

مجازات نمود، مگا ب  حکشم مدکمشۀ بشا صشالحیت و ماشابق بش                   نمیتوانهیچ شبص را 

 . احکا  قانونی ک  قب  از ارتکا  فع  نافذ گادی ه باش 

 اعالمیۀ حقوق بشر 1مادۀ 

 .اح ی نبای  خودساان  توقیف، حبس یا تبعی  شود

 مادۀ بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان  

شود، مگا ب  حکم قانونی ک  قب  از ارتکا  آن نافذ گادی ه هیچ عملی جا  شماده نمی

 .باش 

 .توان تعقیب، گافتار و یا توقیف نمود، مگا با طبق احکا  قانونهیچ شبص را نمی

 اعالمیۀ حقوق بشر 21مادۀ 

گی یا مکاتبات شبصی،   رو خصوصی، خانواده، مد  زن هبایست در قلمهیچ اح ی نمی

کس نبای  ب  همین سیاق شاافت و آباوی هیچ. خودساان  قاار گیاد[ و مزاحمت]تدت م اخل  

ها کسی سزاوار و مدق ب  حفا ت قشضایی و قشانونی در باابشا چنیشن               .  مورد تعاب قاار گیاد

 .م اخالت و تعاضاتی است

 مادۀ سی و هفتم قانون اساسی افغانستان 

آزادى و مدامیت مااسالت و مباباات اشباص چ  ب  صورت مکتو  باشش  و چش  بش            

دولت حق تفتیش مااسشالت و       .  وسیلۀ تیلیفون، تلگااف و وسای  دیگا، از تعاب مصون است

 . مباباات اشباص را ن ارد، مگا ماابق ب  احکا  قانون
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 اعالمیۀ حقوق بشر  21مادۀ 

توان خودسشاان  از تابعیشت خشود           اح ی را نمی .  هاکس حق دارد ک  دارای تابعیت باش 

 . مداو  کاد یا ب  حق تغییا تابعیت مدکو  کاد

 مادۀ بیست و هوتم قانون اساسی افغانستان 

شود، مگشا   هیچ یک از اتباع افغانستان ب  علت اتها  ب  جا ، ب  دولت خارجی سپاده نمی  

هیشچ افغشان بش       .  هاى بین ال ول ک  افغانستان ب  آن پیوسشت  باشش     با اساس معامل  بالمث  و پیمان

 .شودسلب تابعیت و یا تبعی  در داخ  یا خارج افغانستان مدکو  نمی

 اعالمیۀ حقوق بشر 21مادۀ  1بند  

من    خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامع  و دولت بهاه

 .شود

 مادۀ پنجاه و چهار  قانون اساسی افغانستان 

ده  و مورد حمایت دولت قاار دارد دولشت بش     خانواده رکن اساسی جامع  را توکی  می

منظور تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده باالخص طف  و مادر، تابیشت اطفشال و بشااى از          

 .کن بین بادن رسو  مغایا با احکا  دین مق س اسال ، ت ابیا الز  را اتباذ می

 اعالمیۀ حقوق بشر  21مادۀ 

توان خودساان  از حق مالکیت مداو  نمود ها شبص منفشادًا یشا بش  طشور            اح ی را نمی

 .اجتماعی حق مالکیت دارد

 مادۀ چهلم قانون اساسی افغانستان

هیشچ ششبص از کشسب ملکیشت و تشصاف در آن منشع                      .  ملکیت از تعاب مصون اسشت  

ملکیت هیچ شبص، ب ون حکم قانون و فیصل  مدکمشۀ  .  شود؛ مگا در ح ود احکا  قانوننمی

استمالک ملکیت شبص، تنها ب  مقص  تشأمین منشافع عامش ، در          .  شود با صالحیت مصادره نمی

تفتیش و اعالن دارایی شبص، تنها . باش ب ل تعوی  قبلی و عادالن ، ب  موجب قانون مجاز می
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 .گیادب  حکم قانون صورت می

 اعالمیۀ حقوق بشر 21مادۀ 

ها انسانی مدق ب  داشتن آزادی ان یو ، وجش ان و دیشن اسشت؛ ایشن حشق ششام  آزادی               

کادن آیین و ابااز عقیش ه، چش  بش        [  و آشکار]، و آزادی علنی [دین]دگاان یوی، تغییا مذهب 

صورت تنها، چ  ب  صورت جمعی یا ب  اتفاق دیگشاان، در قالشب آمشوزش، اجشاای مناسشک،                

 .عبادت و دی ه بانی آن در مدیط عمومی و یا خصوصی است

 اعالمیۀ حقوق بشر 21مادۀ 

ها انسانی مدق ب  آزادی عقی ه و بیان است؛ و ایشن حشق ششام  آزادی داششتن بشاور و                   

، و حشق جشست و جشو، دریافشت و انتشوار                [و مزاحمشت  ]از م اخل    [  نگاانی]یی ب ون  عقی ه

 . یی ب ون مالحظات مازی استاطالعات و افکار از طایق ها رسان 

 مادۀ سی و چهار  قانون اساسی افغانستان 

ها افغان حق دارد فکا خود را ب  وسیل  گفتار، نوشت ،   .  آزادى بیان از تعاب مصون است

 .تصویا و یا وسای  دیگا، با رعایت احکا  من رج این قانون اساسی ا هار نمای 

ها افغان حق دارد ماابق ب  احکا  قانون، ب  طبع و نوا ماالب، بش ون ارایشۀ قبلشی آن بش             

احکا  مابو  ب  ماشابع، رادیشو و تلویزیشون، نشوا مابوعشات و سشایا                   .  مقامات دولتی، بپادازد

 .گاددوسای  ارتبا  جمعی توسط قانون تنظیم می

 اعالمیۀ حقوق بشر 10مادۀ 

هیچ کس  .  های مسالمت آمیز است  ها انسانی مدق ب  آزادی گادهمایی و توکی  انجمن

 .نمی بایست مجبور ب  شاکت در هیچ انجمنی شود

 مادۀ سی و پنجم قانون اساسی افغانستان 

اتباع افغانستان حق دارن  ب  منظور تأمین مقاص  مادى و یا معنوى، ماابق ب  احکا  قانون،    

 .جمعیتها تأسیس نماین 
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اتباع افغانستان حق دارن ، ماابق ب  احکا  قانون، احزا  سیاسی توکی  دهن ، مواو  با   

 : این ک 

هشاى  ماامنام  و اساسنامۀ حز ، مناق  احکا  دیشن مقش س اسشال  و نشصوص و ارزش                

ششود،  جمعیت و حزبی ک  ماابق ب  احکا  قشانون تشوکی  مشی          .  من رج این قانون اساسی نباش 

 .شودب ون موجبات قانونی و حکم مدکمۀ با صالحیت مند  نمی

 مادۀ سی و شوم قانون اساسی افغانستان 

اتباع افغانستان حق دارن  بااى تأمین مقاص  جایز و صلح آمیز، ب ون حم  سشال ، طبشق         

 .قانون اجتماع و تظاهاات نماین 

 اعالمیۀ حقوق بشر 12مادۀ 

ها شبصی حق دارد ک  در م یایت دولت کوور خود، مستقیمًا یشا بش  وسشاط  انتبشا              

ها شبصی حق دستاسشی باابشا بش  خش مات عمومشی را در             .  گانی شاکت جوی آزادان  نماین 

بایست یی میبایست اساس حاکمیت دولت باش ؛ چنین ارادهارادۀماد  می.  کوور خویش دارد

در انتبابات حقیقی و ادواری اعمال گادد ک  ماابق حق رأی عمومی باش  ک  حشق جهشانی و      

بایست ب  صورت مبفی یا ب  طایقۀ مواب  باگشزار        رأی گیای از افااد می.  باابا باای هم  است

 .شود ک  آزادی رأی را تأمین کن 

 مادۀ سی و سو  قانون اساسی افغانستان 

شاایط و طاز اسشتفاده     .  باشن اتباع افغانستان حق انتبا  کادن و انتبا  ش ن را دارا می

 . گادداز این حق توسط قانون تنظیم می

 اعالمیۀ حقوق بشر  11مادۀ 

هاکس ب  عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است بش  وسشیل  مشساعی          

المللی حقوق اقتصادی ش اجتماعی و فاهنگی خود را با رعایت توکیالت و       ملی و همکاری بین
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 . منابع ها کوور ب  دست آورد

 مادۀ سی و هوتم قانون اساسی افغانستان 

توانش  بش ون    هیچ شبص، ب  ششمول دولشت، نمشی        .  مسکن شبص از تعاب مصون است

اجازه ساکن یا قاار مدکمۀ باصالحیت و ب  غیا از حاالت و طازى ک  در قانون تشصایح شش ه     

 . است، ب  مسکن شبص داخ  شود یا آن را تفتیش نمای 

توان  ب ون اجازه قبلی مدکم ، ب  مسکن شبص   در مورد جا  موهود، مامور مسؤول می

مامور مذکور مکلشف اسشت بعش  از داخش  شش ن یشا اجشااى                   .  داخ  شود یا آن را تفتیش کن  

 .کن  قاار مدکم  راحاص  نمای تفتیش، در خالل م تی ک  قانون تعیین می

 اعالمیۀ حقوق بشر 11مادۀ 

شاایط منصفان  و رضشایت    .  هاکس حق دارد کار کن ، کار خود را آزادان  انتبا  نمای 

 . ببوی باای کار خواستار باش  و در مقاب  بیکاری مورد حمایت قاار گیاد

 مادۀ چه  و هوتم قانون اساسی افغانستان 

تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگا و سشایا        .  کار حق ها افغان است

انتبا  شغ  و حاف ، در ح ود احکشا  قشانون،    .  گاددامور مابو  ب  آن توسط قانون تنظیم می

 .باش آزاد می

 اعالمیۀ حقوق بشر  11مادۀ  2بند 

بایست، دست کشم در دروه     آموزش و پاورش می.  گان استآموزش و پاورش حق هم 

بایشست اجبشاری    آموزش ابت ایی مشی   .  گان قاار گیاد های ابت ایی و پای ، رایگان در اختیار هم 

باییست قاب  دستاس باای عمو  ماد  بوده و دسشتیابی بش           یی نیز می آموزش فنی و حاف .  باش 

 .های فادی صورت پذیادگیآموزش عالی ب  شکلی باابا باای تمامی افااد و با اساس شایست 

 مادۀ چه  و سو  قانون اساسی افغانستان 

تعلیم حق تما  اتباع افغانستان است ک  تا درجۀ لیسانس در مؤسشسات تعلیمشی دولشتی بش         
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دولت مکلشف اسشت بش  منظشور تعمیشم متشوازن              .  شودصورت رایگان از طاف دولت تأمین می

معارف در تما  افغانستان، تأمین تعلیمات متوسا  اجبارى، پاوگاا  مؤثا طا  و تابیق نمای  و    

 .کنن ، فااهم کن ها تکلم میهاى مادرى را در مناطقی ک  ب  آنزمینۀ ت ریس زبان

 اصل حاکم بر اعالمیه

بیشان شش ه      75و مشادۀ    19اعالمیۀ جهانی شاوطی را حاکم با خود دانست  ان ک  طی مشادۀ   

 :گوی  می 19مادۀ . است

هاکس در اجاای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع مد ودیت هایی است «

ک  ب  وسیل  قانون مندصااً ب  منظور تأمین شناسایی و مااعات حقوق و آزادی هشای دیگشاان و     

باای رعایت مقتضیات صدیح اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در ششاایط یشک جامعش           

این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نمی توانش  بشاخالف         .  دموکااتیک وضع گادی ه است

 .»مقاص  و اصول مل  متد  اجاا گادد

 :گوی نیز می 75مادۀ

هیچ یک از مقارات اعالمیۀ حاضا نبای  طوری تفشسیا ششود کش  متشضمن حقشی بشاای             «

دولتی یا فادی باش  ک  ب  موجب آن بتوان  ها یک از حقوق و آزادی هشای منش رج در ایشن              

 ».اعالمی  را از بین بباد و یا در راه آن فعالیتی بنمای 

 :ها در اعالمی  عبارتن  ازباتوج  ب  این دو ماده عناصا مد ودکنن ه حقوق و آزادی

 های دیگاان؛حقوق و آزادی.8

 گانی؛نظم عمومی و رفاه هم .1

 رعایت مقتضیات عادالنۀ اخالق؛.7

 مفهو  جامع ؛.۱

ها، از زبان ایجابی اسشتفاده    نکتۀ مهم این است ک  باغم آن ک  اعالمی  در بیان مد ودیت

یی بیان ش ه است ک  استثنایی بودن تد ی  ب  خوبشی از آن    ها ب  گون کاده؛ اما این مد ودیت
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 .قاب  استفاده است

 اصل حاکم بر قانون اساسی 

قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان شاوطی را حاکم با خود دانست  است کش  طشی         

 :مواد زیا بیان ش ه است

 مادۀ دو  

پشیاوان سشایا ادیشان در       .  دین دولت جمهورى اسالمی افغانستان، دین مق س اسال  است   

 .باشن پیاوى از دین و اجااى مااسم دینی شان در ح ود احکا  قانون آزاد می

 مادۀ سو  

 .توان  مبالف معتق ات و احکا  دین مق س اسال  باش در افغانستان هیچ قانون نمی

 مادۀ پنجاه و نهم 

هاى من رج این قانون اساسی، بشا     توان  با سوءاستفاده از حقوق و آزادیهیچ شبص نمی

 .ض  استقالل، تمامیت ارضی، حاکمیت و وح ت ملی عم  کن 

هشای اساسشی    باتوج  ب  مواد س  گانۀ فوق الذکا عناصشا مد ودکننش ه حقشوق و آزادی             

 :عبارتن از

 احکا  و معتق ات دین مق س اسال ؛.8

 استقالل کوور؛.1

 تمامیت ارضی؛.7

 حاکمیت و وح ت ملّی؛.۱

 مصالح عام ؛.0

 آزادی دیگاان؛. 1

 اشتااکات و افتااقات اعالمیۀ جهانی حقوق بوا و قانون اساسی افغانستان

های اساسشی   اعالمیۀ جهانی حقوق بوا با قانون اساسی افغانستان در زمینۀ حقوق و آزادی  
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هشا و اششتااکاتی زیشادی باهشم          انسان در اصول و کلیات و در فاوعات در اکثا موارد همشسانی      

خورد میهای بارزی میان آن دو ب  چوم    دارن  و در باخی از اصول و فاوعات و مصادیق تفاوت

 .پادازیم ها میک  در بدث آتی ب  بیان آن

 اشتراکات

 اشتااکات جزیی 

های زیادی باهشم    باش  موتاکات و همسانیاین دو سن ک  یکی ملی و دیگای جهانی می

 :گیادها اق ا  و مبادرت صورت میدارن ک  در زیا ب  طور اجمال ب  بیان باخی از آن

 اشتااکات جزیی

هم اعالمیۀ جهانی حقوق بوا و هم قانون اساسشی افغانشستان نتیجشۀ چنش ین دهش  جنشگ                 

ها دو نتیج  کشار و تشالش        .  فلسفی باخواست  است  -ها دو از خاستگاه احساسی.  ویاانگا است

ها دو با حقوق حمایشت از افشااد         .  ها دو در قالب موادتنظیم یافت  است. کمیسیون ت وین است

 .باش های بوا میسا و کار دارد و دنبال تدقق یک ه ف ان  و آن تضمین حقوق و آزادی

اعالمیشۀ جهانشی    .  در ها دو سن  از خانواده ب  عنوان پایۀ ساختار جامع  نا  باده ش ه است  

آقای رن  کاسن .1خانم النور روزولت از ایاالت متد ه امایکا؛ .  8نفاه شام   9توسط کمسیون 

آقای هانان سشانتا کشاوز      .0آقای پنگ چون از چین؛ .۱آقای شارل مالک از لبنان؛ .7از فاانس ؛ 

آقشای ویلیشا  دگشسون از       .1ویلشسون از انگلشستان؛      .3آقایان لادداکستن و جوفای؛  .1از شیلی؛ 

ریاسشت  .  گی از کشوورهای مبتلشف تش وین یافشت          جان همفای از کانادا ب  نماین ه.9استارلیا؛ 

آن را یشک زن       -یی اعالمیۀ حقوق بوا را خانم روزولت با عه ه داشتاعضای کمسیون هست 

تشسوی  قشانون اساسشی        -خانم النورروز ولت، همسا رئیشس جمهشوری ایشاالت متدش ه امایکشا           

آن هم زیا نظشا     »  نعمت اهلل شهاانی«افغانستان نیز توسط کمسیون ن  نفاه ب  ریاست پاوفیسور 

از هشا دو سشن  تباشی         .  سازمان مل  ویاایش و در نهایت ب  تشصویب و توششیح رسشی ه اسشت         

 .منع شکنج : صورت گافت  است؛ باای مثال
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 اشتااکات اصولی

 گیحق حیات و زن ه.8

 حق کاامت، حامت و منزلت انسانی.1

 حق آزادی.7

 حق مساوات و باابای و منع تبعی .۱

 حق امنیت جامع.0

 . . . .حق مصونیت از آزار و شکنج ، توهین، تدقیاو.1

 حق دستاسی ب  مداکم صالد .3

 ق باخوداری از اص  باائت.1

 (حق انتبابات آزاد، حق انتبا  ش ن و انتبا  کادن)حق انتبا  -9

 حق مالکیت مادی و فکای.85

 حق آزادی عقی ه و بیان و ممنوعیت تفتیش.88

 هاها و توک حق تأسیس حز  و موارکت در اتدادی .81

 حق باخورداری از علو  و فنون.87
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 .آم ه ان  و از لدا  حیثیت و حقوق با هم باابان 

ده  ک  ها دو در اصول و کلیات همسان و موتاک ان ؛ ب  طوری کش   امور فوق نوان می

گویا قانون اساسی از اعالمی  متبذ ش ه و یا در ت وین آن اعالمی  مورد توجش  قاارگافتش  و بشا       
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آن کامالً منابق است؛ اما باغم این اشتااکات ک  این دو سن  با هم دارن  در باخی از فاوعات  

 :گاددمهمتاین تفاوت این دو در امور زیا خالص  می. شودهایی مواه ه میو مصادیق، تفاوت

 افتراقات

 افتااقات جزیی

اعالمی  مدصول جنگ بین المللی و جهانی دو  است؛ اما قانون اساسی افغانستان مدصول 

 .جنگهای درون کووری است

اعالمی  در آغاز جنگ ساد و دو قابی تکوین یافشت؛ ولشی قشانون اساسشی افغانشستان در             

 .جهان تک قابی ت وین گادی 

اعالمی  در قالب سی ماده ارائ  و تنظیم ش ه؛ ولی قانون اساسشی در چشارچو  یکشص  و           

 .فص  ارائ  گادی ه است 81شصت ماده و 

اعالمی  اعتبار جهانی دارد؛ اما قانون اساسی ن  از اعتبشار بیشن المللشی و نش  از اعتبشار ملشی               

بش   .  باخوردار است؛ بنا بااین، اعالمی  جهان شمول است؛ ولی قانون اساسی، افغانشستان ششمول       

یی از  دیگاسبن حقوق بوا در اعالمی  کامالً جهانی است؛ اما قانون اساسی ضمن آن ک  دست    

اعالمی  در چارچو  سشازمان ملش     .  باشن  یی مهم دیگا داخلی میها جهانی هستن ؛ اما دست آن

متد  شک  گافت ؛ اما قانون اساسی خارج از سازمان و با حمایت سازمان و زیا نظا سازمان بش      

 .وجود آم ه و ویاایش ش ه است

هاست؛ ولی مباطب قشانون اساسشی دولشت و ملشت          ها و ملتمباطب اعالمی  تما  دولت

باش ؛ لکن هشا    های بوا میها چن  ها دو سن  ب  دنبال تضمین حقوق و آزادی.  افغانستان است

 .کنن ک ا  ب  شیوه خاص خود باای تدقق آن تالش می

افزون با وجوه تقار  و تواب  مذکور تجلشی مفشاهیم حقشوق بشوای اعالمیش  در قشانون                  

ده  ک  ب  بارسی تابیقی مواد اعالمی  و قانون اساسی افغانستان نوان می.  اساسی افغانستان است

 .نوعی ملهم از مفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بوا بوده ان 
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 افتراقات اصولی و اساسی

قانون اساسی صدت خود را منو  ب  تأیی  شایعت اسشالمی دانشست  کش  از نظشا حقوقشی              

قوانین اسالمی تنها ماجع باای تفشسیا هامشاده         .  گاددتضعیف نمودن مواد اعالمی  مدسو  می

هشای اعالمیش  دانشست  میشوود و          است؛ اما تفسیا بن های اعالمی  منو  ب  حفظ حقشوق و آزادی   

 .پذیادتصویب هیچ قانونی را ک  با اص  منوور مل  متد  در تضاد باش  نمی

 مادۀ دو  

پشیاوان سشایا ادیشان در       .  دین دولت جمهورى اسالمی افغانستان، دین مق س اسال  است   

 .باشن پیاوى از دین و اجااى مااسم دینی شان در ح ود احکا  قانون آزاد می

 مادۀ سو  

 .توان  مبالف معتق ات و احکا  دین مق س اسال  باش در افغانستان هیچ قانون نمی

ا عالمیشۀ   81مادۀ  .  تفاوت اساسی حق آزادی تغییا مذهب در اعالمی  و قانون اساسی است  

کن  ک  حق آزادی مذهب ششام      جهانی حقوق بوا، ضمن بیان حق آزادی مذهب تصایح می

شود؛ یعنی، ها کس ضمن این ک  در داششتن هاگونش  مشذهب آزاد       آزادی تغییا مذهب نیز می

توان مجبورکاد دست از مذهب خود بادارد و ب  مذهب دیگای گاایشش     است و کسی را نمی

پی اکن ، این حق را نیز داردک  آزادان  از مذهبی دست بشادارد و مشذهب دیگشای را انتبشا                

و حقشوق بشوا امایکایشی         8905بااساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشوا مشصو  سشال           .  نمای 

طبق بن   .  شودحق آزادی وج ان و مذهب شام  آزادی حفظ یا تغییا مذهب می 8919مصو  

 :حقوق بوا امایکایی چنین آم ه است 81مادۀ  1

توان از حق حفظ یا تغییا مذهب مداو  کاد؛ در حالی ک  تغییا مذهب   هیچ کس را نمی

در خصوص تغییا مذهب اسال  ب  مذهب دیگا، همان چیزی است ک  از آن بش  ارتش اد تعبیشا            

دانیم و معاوف است، ارت اد از نظا مقارات اسالمی بش  اجمشاع فایقیشن          شود و چنان ک  میمی

سنی و شیع  ممنوع است و شبص مات  مستوجب مجازات است از آن جا ک  در قانون اساسی   
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تشوان گفشت تغییشا        شود می احکا  و معتق ات اسال  تد ی کنن ه حقوق و آزادی مدسو  می

 .مذهب از اسال  مواوعیت ن ارد

اعالمی  آزادی زن و   81در مادۀ .  تفاوت اساسی دیگا آزادی فاد در انتبا  همسا است 

شود و این آزادی انتبا ، از نظا ملی، نژادی، دیشنی، مشذهبی،    ماد در انتبا  همسا ماا  می

گی و شاایط مبتلف دیگا مصادیق فااوان دارد، ها چن  هم  مشوارد در قشانون        فادی، خانواده

 : گوی گیاد؛ اما ب  حکم مادۀ سو  ک  میاساسی افغانستان مورد تأیی  قاار می

. توان  مبالف معتق ات و احکشا  دیشن مقش س اسشال  باشش             در افغانستان هیچ قانون نمی

گادد ک  در ازدواج مسلمان کفو بودن از نظا اسالمیت شا  است؛ یعنی، زن و مشاد     معلو  می

اعالمی  با اساس احتاا  ب  هم  ادیان الهشی و غیشا      .  توان  با مسلمان ازدواج کن مسلمان فقط می

الهی نوشت  ش ه و جهان شمول است؛ ولی قانون اساسی افغانستان بشاای یشک جامعشۀ اسشالمی             

 .کن میچارچو  قانون مد ود ت وین یافت  است؛ از این جهت آزادی ادیان را در افغانستان در 

قانون اساسی افغانستان همانن  اعالمیۀ جهانی حقوق بوا تساوی حقوقی زن و مشاد را بش            

، (77مشادۀ   )مشوارکت سیاسشی زنشان       :  رسمیت شناخت  و مصادیق تشساوی را مشسایلی هم شون          

و باابای در باابا    (  ۱1مادۀ )، حق کار (۱7مادۀ )، حق تعلیم (۱مادۀ )باخورداری از حق تابعیت 

ها را در چارچو  احکشا      جا ک  این حقوق و آزادیکن ؛ اما از آنرا ذکا می(  11مادۀ )قانون 

گشادد؛  ده ، با اعالمیۀ جهانی حقوق بوا متفاوت می   و معتق ات اسالمی مورد پذیاش قاار می

زیاا، در اسال  حقوق زن و ماد در مجموع با هم مساوی است؛ ولشی مشواب  نیشست؛ یعشنی، در           

باخی موارد در عین مساوات، عینیت و موابهت ن ارد و در عین حال مشساوی، همشوزن و مثش        

؛ ولشی اگشا مشساوات بش  معنشای عینیشت در تمشا  مشوارد و                     »ولهنّ مث  الذی علیهن«هم است 

گشی اسشال  متفشاوت      موابهت کام  تفسیا شود در باخی مشوارد بشا احکشا  و حقشوق خشانواده             

 .( 31: 8711هایسی؛ . )خواه بود

درتدلی  نهایی بای چنین بیان کادک  اکثایت حقوق مصا  در اعالمیشۀ جهشانی حقشوق            
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بوا در متن قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان آم ه اسشت و بش  لدشا  شناسشایی قشانون             

باسشت  هشا را شناسشایی کشاده اسشت؛ امشا ایشن شناسشایی مشی                  اساسی بسیاری از حقوق و آزادی 

هشا در   افزون بشا ایشن    .  صافا ًمقی  ب  قیودی باش ک  در خود اعالمیۀ جهانی پیش بینی ش ه است 

هشایی را در مشورد حقشوق و          توانن  اعمال مدش ودیت   قانون اساسی افغانستان عناصا زیا نیز می 

رعایت احکا  اسال ، اسشتقالل، تمامیشت ارضشی، حاکمیشت و            :  های بنیادین توجی  کنن آزادی

وح ت ملّی و در نتیج  هاگاه اعمال یک حق بش  اصشول فشوق آسشیب وارد کنش ، حقشوق یشا                   

 .توان آن را مد ود و مقی  ساختهای دیگاان را نق  کن ، میآزادی

 نتیجه

باتوج  ب  وجوه افتااق و اشتااک اعالمیۀ جهانی حقوق بوا و قشانون اساسشی افغانشستان      .8

توان گفت ک  امکان جمع بین اعالمیۀ جهشانی حقشوق بشوا و قشانون اساسشی افغانشستان بش                     می

هشای قابش  توجهشی از       صورت موجب  جزیی  است ن  موجب  کلی ، یعنی در مجموع میان ببشش      

پوشانی کاملی میشان    مفاد اعالمی  و قانون اساسی افغانستان امکان جمع وجود دارد؛ بنابااین، هم  

 .خورداین دو وجود ن ارد؛ مواردی از ناسازگاری میان این دو ب  چوم می

قانون اساسی افغانستان همانن  اعالمیۀ جهانی ن  صافاً خواستگاهی تماماً احساسشی و نش       .1

باش ؛ ب  این معنا ک  ت وین و تصویب قشانون  کامالً فلسفی داشت  است؛ بلک  تلفیق از این دو می

هشای احساسشی    گی از جنب اساسی افغانستان هم ون اعالمیۀ جهانی حقوق بوا در عین باخاست 

با توج  با این ک  فص  الباشا  قشانون اساسشی احکشا           .  از مبانی فلسفی نیز نوأت گافت  است

دین اسال  است اجمااًل بای  پذیافت ک  در نسبت سنجی میان مبانی معافشتی ایشن دو سشن ، بش            

رسیم؛ بنابااین، مبانی شک  دهن ه ب  قانون اساسی، با مبشانی معافشتی اعالمیش          مبانی متع دی می

 .سازگاری ن ارد

هشای حقشوق    های یک قانون اساسی ماد  ساالر و مبتنی بشا ارزش   قانون اساسی  افیت.7

 .های اساسی پذیافت  ش ه در اعالمیۀ جهانی حقوق بوا را داردبوا و آزادی
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حقوق هم در اعالمی  و هم در قانون اساسشی جنبش  طایقیشت دارد و بش  خشودی خشود                    .۱

های هم ون کاامت انشسانی، حشق حیشات،         موضوعیت ن ارد؛ ب ین معنی ک  در خ مت ارزش

هشای اساسشی در کشوور و جوامشع           ب ین تاتیب، ه ف هادو تدقشق ارزش  .  است. . . ع الت و 

 .است
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