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א  
  سمينار بين المللی عوامل بازدارندۀ حاکميت قانون و نظم در افغانستان

  
به سلسلۀ کنفرانس های ساالنۀ ) فارو( افغان مقيم اروپا پناهنده گانفدراسيون سازمانهای 

خویش پيرامون اوضاع افغانستان طی چند سال اخير، امسال ميزبان سمينار بين المللی یی بود 
 هالند دائر گردید و موضوع – سوستربيرخ در شهر ٢٠٠٧ل و دوم دسامبر که به تاریخ او

  .حاکميت قانون و نظم و عوامل بازدارندۀ آن را در افغانستان مطرح بحث قرار داد
  

در این سمينار برعالوۀ اعضای فارو، از یک تعداد دانشمندان و صاحبنظران افغان و 
 به عمل آمد تا جوانب مختلف موضوع را در سه نمایندگان نهاد های ملی و بين المللی دعوت

بخش اول شامل ایراد بيانيه ها بود که به تعقيب آن تقسيم اعضای سمينار . بخش بررسی نمایند
به چهار گروپ ورکشاپ های کاری و در اخير غور بر نتایج حاصلۀ ورکشاپ ها بخش های 

 همه نظریات و دست آورد های مواد ذیل مندرج این قطعنامه عصارۀ. بعدی را تشکيل ميداد
  :سمينار بود که به توافق عموم گروپ های کاری سمينار رسيد

  
  : علل عمدۀ سياسی معضلۀ حاکميت قانون و نظم در افغانستان عبارت اند از-١
از یکطرف و موجودیت اسلحه و پول در ) کمبود نيروهای مسلح و پوليس ملی( ضعف دولت -

 قدرت زورمندان هراس داشته و ازیگر موجب گردیده تا دولت دست مخالفان دولت از طرف د
کنار زدن مسئووالن .  از تطبيق قانون طفره رود هابا پيش گرفتن مصلحت ها و سازش

 زمينۀ نظم و حاکميت قانون را فراهم می ، حوادث و مصيبت های سه دهه در کشور از قدرت
  .سازد

 قدرت های خارجی و داخلی موجب ضعف  موجودیت مراکز متعدد قدرت در کشور اعم از-
  .دولت شده است

 قوانين کشور که تحت تأثير افکار غربی قرار دارد، در اغلب موارد با ساخت فکری و ذهنی -
مردم و جامعۀ عنعنوی ما سازگار نيست و مردم ترجيح ميدهند به فيصلۀ موسسات عنعنوی 

  .ویند کنند و از حيطۀ تطبيق قانون دوری جمثل جرگه، رجوع
 سياست های دوگانۀ کشور های صاحب نفوذ به خصوص امریکا در افغانستان که گاهی از -

 موجب ضعف دولت و تقویۀ قدرتهای محلی ،دولت و گاهی از قدرتهای محلی حمایت می کنند
  .گردیده و در تطبيق قانون مشکالت ایجاد ميکند

ینی روابط بجای ضوابط بنياد  خوری و جاگزش استفاده از مقام، خویءفساد اداری، سو -
  .حاکميت قانون و نظم را ضعيف ساخته است
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 زنان و دختران که نصف نفوس جامعه را می سازند، در طول سالهای متمادی از حق -

استفاده از مفاد قانون کامالً  محروم بوده اند و در عين زمان یک عده قدرتمندان ماورای قانون 
قرار داشته و از نظر تاریخی فقط قانون بر یک عده رعایای عادی و فاقد قدرت قابل تطبيق 

  . که این وضع باید اصالح گرددکنون این شيوه هنوز هم ادامه داردا. بوده است
  
  رگانهای عدلی، قضایی و امنيتی در افغانستان نارسایی ا-٢
 ضرورت متعهد   حاکميت قانون و نظم به دستگاه سالم قضایی و دانش مسلکی و قضات-

  .دارد
ی تطبيق قانون و نظم را ارنوال های عادل، دانشمند و پاک نفس زمينه ها تربيۀ قضات و -

  .فراهم می سازد
 بهبود وضع اقتصادی مامورین عدلی، قضایی و امنيتی موجب می شود از رشوه و بی -

  .عدالتی جلوگيری شود
 ۀ فارغ از معيار های قومی و گروپی که مثل سابق به اساس مکلفيت دورسی استخدام پولي-

  .شور می باشدخدمت عسکری استوار گردد، ممد نظم و آرامی در ک
  
   و خودسریی نقش جامعۀ بين المللی در امحای انارش-٣
  ردن عادالنۀ مجرمين از هر نوع آنپ تحقق عدالت انتقالی و به محاکمه س-
   جلوگيری از قتل مردمان ملکی  تطبيق اصول مطروحۀ کنوانسيون ژنوا در زمينه-
   خلع سالح فوری افراد و گروه های غير مسئول و خودسر-
   ملیسقویۀ جدی قوای امنيتی و پولي ت-
   تالش جدی برای رفع نيازمندیهای اساسی مردم-
 جلوگيری از مداخالت کشور های همسایه و پایان دادن به فعاليت مراکز ترور در حاشيۀ -

  .سرحدات کشور که نظم عامه را برهم می زند
  
  ميت قانون و نظمار حاکرتقاخل و خارج کشور در اس نقش وسایل ارتباط جمعی در د-۴
 تشکيل یک سازمان واحد سرتاسری وسایل ارتباط جمعی افغانی در خارج کشور و طرح و -

  بازنگری پاليسی نشراتی بر طبق موازین ملی
نها در خارج از جریانات ا تالش های هدفمندانه و واقعبينانه جهت ارتقای سطح آگاهی افغ-

  داخلی کشور
خارج باید به حيث یک پل ارتباطی و وسيلۀ انتقال نظریات  وسایل ارتباط جمعی افغانی در -

  .های خارج کشور به داخل عمل نمایدغانفسالم و تجارب مفيد ا
 واقعيت های کشور شان وسایل ارتباط جمعی بين المللی افغانها باید بکوشند تا با استفاده از -

رابطه به کشور شان  در را به مردم جهان برسانند و بدینوسيله بر افکار عامۀ مردم جهان
 برقراری روابط نزدیک بين وسایل ارتباط جمعی ملی و بين المللی و اثرگذار باشند و در

  . با آنها نقش داشته باشندهمکاری بی شائبه و دوامدار
  ختم      


