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 برای را کليدی حقوقی ماخذ يک حقوق انکشاف المللی بين سازمان

 نمود تهيه افغانستان وقضايی عدلی های نهاد
 به للیالم بين قوانين و بشر حقوق اصطالحات فرهنگ اولين طبع تا دارد افتخار حقوق انکشاف المللی بين سازمان
  .نمايد اعالن را دری زبان
 افزايش آن هدف که است گرديده تهيه  افغانستان بشر حقوق مستقل کميسيون با نزديک همکاری در فرهنگ اين
  .ميباشد حقوقی محصلين و کارمندان برای مأخذ کتاب يک تهيه طريق از افغانستان در بشر حقوق نقش درک و فهم
 آغاز ماهه 33 قضايی و عدلی اصالحات پروژۀ يک چوکات در ميالدی 2005 الس مارچ ماه در کتاب اين تهيۀ
 ادارۀ طريق از کانادا دولت توسط و تطبيق حقوق انکشاف المللی بين سازمان توسط متذکره پروژۀ که گرديد

  .بود گرديده تمويل (CIDA) کانادا المللی بين انکشافی
 څارنواالن، و قضات آموزشی های برنامه چون پروژه لفمخت های بخش در فراگيررا موضوع يک بشر حقوق

  .ميداد تشکيل حقوقی های مساعدت نهاد ايجاد و جندر و جزايی عدالت راستای در تخنيکی های همکاری
 اصطالحات تا ورزيد تالش حقوق انکشاف المللی بين سازمان ، پروژه های آورد دست متداوم افزايش بخاطر
 آوری جمع واحد کتاب يک در ميگرفتند قرار استفاده مورد پروژه کاری های فعاليت نجريا در که را بشر حقوق
 به ويژه به پوهنتون، و قضايی و عدلی های نهاد تمام به مأخذ يک منحيث اصطالحات فرهنگ اين تا .نمايد

  .گيرد قرار استفاده مورد و گرديده توزيع شرعيات، و سياسی علوم و حقوق های پوهنځی
 و بشر حقوق اصطالحات و عبارات مختصر شرح دری، لسان به انگليسی اصطالحات ترجمۀ شامل هنگفر اين

  .ميباشد دری لسان به بشر حقوق های کنوانسيون ترجمۀ همچنان
 نظر ابراز چنين حقوق انکشاف المللی بين سازمان عمومی رئيس لوريس، تی ويليام آقای فرهنگ اين به راجع
  :نمود

 براصول مبتنی و قانونی ثبات، با دولت يک ايجاد جهت مهم های گام برداشتن درحال انکشورافغانست"
 چالش بربعض افغانستان، مردم اعتماد جلب از قبل بايد کشور رسمی قضايی و عدلی سيستم .ميباشد دموکراسی

 درکارانان دست درآن که سرگذاشته پشت را دهه چندين افغانستان کشور .نمايد حاصل غلبه کليدی های
 داشته قرار کامل درضعف محاکم ادارۀ اند، نبوده برخوردار وموثر کامل های آموزش از وقضايی سکتورعدلی

  .بود رايج درکشور متناقض و قديمی حقوقی چارچوب يک و
 باشند پاسخگو ملت درقبال بايد که ميدهد کشورتشکيل آن حقوقی های نهاد را وقضايی عدلی هرسيستم اساسات

 رشد مسلکی، حقوقی منابع ساير و فرهنگ اين هدف .نمايند ارايه را مسلکی خدمات گی يکپارچه و حادات وبا
 حاکميت تحکيم  خصوص در تعهد تقويت افغانستان، وقضايی سکتورعدلی کارمندان مسلکی حقوقی های مهارت
 ".ميباشد ملی عدلی استراتيژی اهداف تحقق راستای در همکاری و درافغانستان، قانون

 داکترعبدالسالم محترم به  درکابل سفيرکانادا هوفمن، آقای ازجانب رسمًا امروز بشر حقوق اصطالحات فرهنگ
 دراين .گرديد تقديم درکابل محکمه تعميرستره در افغانستان اسالمی جمهوری دولت القضات قاضی عظيمی،
 عمومی رئيس جيمزبيکر، آقای افغانستان،در (IDLO) انکشاف المللی بين سازمان نمايندۀ ميتا، تاج آقای محفل
 ازکميسيون نمايندگی به فريد محسن پوهاند همچنين و درافغانستان حقوق انکشاف المللی بين سازمان پروژه
  .داشتند حضور افغانستان بشر حقوق مستقل
 :اظهارنمود هوفمن رون آقای افغانستان، مقيم آانادا سفير

 بشمول آن، ملی های نهاد ظرفيت ارتقای راستای در را افغانستان دولت که است، نموده تعهد کانادا کشور "
 درافغانستان قانون حاکميت تحکيم سبب که است کمکی قضايی اموزشی ۀبرنام اين  .نمايد کمک عدلی، سکتور
 ".شد خواهد

  



  :که نمود اظهار محمکه ستره ورئيس القضات قاضی عظيمی، عبدالسالم محترم جاللتمآب
 از يکی است شده گرفته مصر کشور از بيشتر که جزايی و مدنی قوانين داشتن با حقوقی لحاظ از غانستاناف "

 و توضيح .دارد را اش خود تجارتی و جزايی مدنی، قوانين فعًال کشور اين و بوده منطقه کشورهای ترين غنی
 دهه سه نامساعد شرايط انه،متفاسف اما .ميگرفت صورت بايد که است ديگری ضرورت يک قونين اين تشريح
 و مآخذ حيث به تا داريم ضرورت قوانين شرح و حقوقی های فرهنگ به ما امروز .کارشد اين مانع اخير

 تا کرديم تجويز منظور همين به و .باشد موجود قضاء کتابخانه در استادان و قضات استفاده جهت ريفرنس
 در که باشيم داشته اختيار در ومتون قوانين ترجمه و اليفت توضيح، شرح، هدف به دارالترجمه بنام را مرکزی
 ما هدف به مارا زمينه در المللی بين دوستان کمک که داريم قرار کار شروع در راستا دراين ما حقيقت

  ."نزديکترميسازد
 رهنگف چاپ نسبت به حقوق انشکاف المللی بين سازمان و کانادا سفير از القضات قاضی جاللتمآب خاتمه در و

   .نمود امتنان اظهار بشر حقوق اصطالحات
 پايان
 

 ارقام و ها فاکت تعداد
 محلی درسطح و مدون، قوانين  اسالمی، قوانين :مانند مختلف حقوقی منابع شامل درافغانستان حقوقی سيستم    •

 نموده تفسير را وانينق ميدهد اجازه علما و حکمرانان حقوقی، سنتی مقامات برای امر اين  .ميباشد عرفی قوانين
 .نمايند وتطبيق

  
 و ،2004 جنوری مصوبه افغانستان اساسی قانون بوسيلۀ افغانستان محاکم های صالحيت حوزۀ و تشكيالت    •

 .ميگردد تنظيم 2005 ، اپريل مصوبه (محاکم قانون ) افعانستان محاکم های وصالحيت تشکيل قانون
  

 تحتاني برمحاکم ونظارت اداره مسئوليت قضايی، نهاد عاليترين بمثابۀ ،محکمه کشورستره قوانين مطابق    •
 .دارد بعهده را درافغانستان ابتدائيه محاآم و استيناف محاکم مانند،

  
 % 44 .باشند نمی پوهنتون عالی تحصيالت دارای و بوده دينی مدارس از فارغ قضات سوم يک از بيشتر    •

 .اند گرديده فارغ حقوق پوهنځی از آنها % 11 و شرعيات پوهنځی از قضات 
 بين حقوق ژورنال آرميتيج، ليونستون و قضايی های آموزش تعليمات جدول :افغانستان محکمۀ ستره های ياداشت و سوابق  :منبع)

 (2007 شهرهيدلبيرگ ۀمنتشر  المللی
 .باشد می حقوقی منابع و مواد کمبود است مواجه آن با افغانستان حقوقی سيستم که جدی مشکالت از يکی

  .اند رفته بين از بطورکامل تقريبًا جنگ سال چهار و بيست طی در حقوقی های ومجموعه  ها کتابخانه
 2007 سال در که سروی/ارزيابی درجريان .ندارند مسلکی منابع به کافی دسترسی آنها گويند می قضات اکثر

 آنها فيصد 55 ندارند؛ دسترسی محکمه ستره کتبی احکام به که اظهارنمودند قضات فيصد 83 گرفت صورت
 آنها فيصد 36 ندارد، دسترسی کاری های روش و ها طرزالعمل حقوق، مورد در درسی کتب به که اظهارنمودند
 آموزشی نيازمنديهای از 2000 سال ملی سروی :منبع) .ندارد کامل دسترسی دولتی  ومقررات قوانين به که اظهارنمودند

 2007 المللی بين حقوق هيديليبرگ درژورنال آرميتيج توسط بود، گرفته صورت قضائی نفوس کل فيصد 11.34 با نمونه بعنوان که
  .(گرديد ذکر
 قسمت در کمک افزايش را حقوق انکشاف المللی بين سازمان حقوقی انکشاف مساعدتهای عمدۀ اهداف از يکی
 های خانه کتاب در استفاده جهت المللی بين و ملی نهایلسا به مآخذ مواد ساير چنين هم و کتاب چاپ و تهيه

 و عدلی منصوبين استفاده جهت المللی بين معيارهای با سازگار جديد های متن طريق، از تا .ميدهد تشکيل کشور
 اصطالحات فرهنگ چاپ  .گردد تهيه و ترتيب ها پوهنتون برای الشکل متحد آموزشی مواد چنين هم و قضايی
  .باشد می هدف اين به نيل جهت مهم گام بشريک حقوق

  
 :شويد تماس به ذيل افراد به بيشتر معلومات کسب جهت
  .افغانستان در حقوق انکشاف المللی بين سازمان نماينده ميتا، تاج آقای

  0093795111100 :تماس شماره
   tmitha@idlo.int :ايمل آدرس

  



 ها يادداشت
 حاکميت توسعه راستای در  که ميباشد الحکومتی بين و المللی بين سازمان کي حقوق انکشاف المللی بين سازمان
 پس های کشور و اقتصادی گذار حال در های کشور انکشاف، حال در های کشور در سالم حکومتداری و قانون
 از بيشتر با حقوق انکشاف المللی بين سازمان ،1983 سال در تاسيس بدو از .نمايد می فعاليت جنگ از

 .است نموده کار جهان کشور 176 تقريبًا از رسمی مقامات و قضات حقوقدان، 19000
 که مصر -قاهره در آن منطقوی دفاتر و داشته قرار ايتاليا پايتخت  روم در حقوق انکشاف المللی بين سازمان مقر
 تحت را پاسيفيک -آسيا نواحی که استراليا-سيدنی در و ميدهد قرار پوشش تحت را زبان عرب های کشور تمام

 کشور در حقوق انکشاف المللی بين سازمان پروژوی دفاتر حاضر حال در .دارند موقيعت ميدهد، قرار پوشش
 .نمايند می فعاليت قرقزستان و اندونيزيا افغانستان، های

 تمويل کننده تمويل مراجع ساير و عضو کشور 18 همکاری و کمک توسط حقوق انکشاف المللی بين سازمان
  .گرددمي

 سايت ويب به لطفًا آن، های فعاليت و حقوق انکشاف المللی بين سازمان مورد در بيشتر معلومات برای
 int.idlo.wwwنماييد مراجعه. 

 يک افغانستان .دارد قرار افغانستان کشور کليدی گان کننده تمويل ميان در کانادا کشور جهان سطح در امروزه
 .ميدهد تشکيل را کانادا انکشافی های پروگرام عمده بخش
 سايت ويب به لطفًا افغانستان در آن های فعاليت و کانادا حکومت مورد در بيشتر معلومات برای

 ca.gc.afghanistan.wwwنماييد مراجعه.  
  

 


