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 ضمیمھ
 د ن�یوال بشري قانون د دودیزو اصولو لست

دغھ لست د دودیز ن�یوال بش�ري ق�انون د �ی�ن�ې د ل�وم�ي ��وک د پ�ایلو پ�ر ب�س�� ج�وړ ش�وی
�رن����ھ چ���ې دغ���ې �ی�ن���ې د ن�ی���وال بش���ري ق���انون د ھ���ر اص���ل د دودی���زې �ان��تی���ا د.دی

موج�ودو ��ونون�و جوړ��ت�ر�ندولو لپاره زیار ندی ایستلی ، نوپھ ھغھ تو��ھ چ�ې الزم�ھ ده د
لن�یزپ��ھ)ج.و.ن(د.د دغ��و اص��ولو د کارولو���ای پ��ھ لین��دکیو ک��ې ���ودل ش��وی دی.ن��ھ ���اري

لن�یزپ�ھ ن�ا ن�یوال�ھ)ج.و.ن.ن(ن�یوالھ وسلھ والھ ج��ه کې د پلي کیدونکو دودیزواص�ولو او د
الت کې �ینېپھ وروستي ح.وسلھ والھ ج��ه کې د پلي کیدونکو دودیزواصولو پورې اړه لري

د پل�ی کی�دو وړدي �ک�ھ چ�ې پ�ھ عام�ھ)نان�دره ای�زه تو��ھ(داسې اصول �ودل شوی دی چې پھ
 .ھ ب�ھ یې درلودهتو�ھ یې کارونې ھغھ لوري تھ نغوتھ کولھ خول��ھ پراخ

  
 د توپیراصل

 د ملکی خلکواو ج��ه مارو ترمن� توپیر
 یرغ�ل.يت�ر م�ن� ت�وپیر وک�� ملک�ي خلک�و خواوې باید تل د ج���ه م�ارو او ج��ې د.اصل١

 )ج.و.ن/.ن (.ملکي خلکو د نھ تر سره شیپھ وړاندېباید یوازې د ج��ه مارو
 د تیری  ھغھ ک�ن�ې ی�ا ویرون�ې چ�ې د ھغ�وی ل�وم�ن� موخ�ھ د خلک�و پ�ھ م�ن� ک�ې د. اصل٢

 )ج.و.ن/.ن. (ویرې خپرول وي منع دي
 ل�ھ روغتی�ایي او م�ذھبي دج��ې د یوې خوا د وسلھ وال�و �واکون�و ��ول غ��ي پرت�ھ. اصل٣

 )ج.و.ن. (کارکوونکو ج��ه ماران دي
 دج��ې د یوې خوا وسلھ وال �واکونھ د �ول�و ھغ�و رغ�ول ش�ویو �واکون�و، ډل�و او. اصل۴

جزوت��امونو �خ��ھ ج��وړی�ی چ��ې د ی��وې داس��ې قومان��دې الن��دې وي چ��ې ھغ��ې خ��وا ت��ھ د خپل��و
 )ج.و.ن. (ترالس الندې غ�و د اداره کولو لپاره �رم وي

ملک�ي خل�ک.ملکي خلک ھغھ کس�ان دی چ�ې د وس�لھ وال�و �واکون�و  غ��ي ن�ھ وي. اصل۵
 )ج.و.ن/.ن. (ھغھ کسان دي چې بې وسلې وي

ملکي خلکو�خ�ھ ت�ر ھغ�ھ پ�ورې س�اتنھ کی��ي چ�ې ھغ�وی پ�ھ د د یرغل پھ وړاندې. اصل-۶
 )ج.و.ن/.ن. (ج��ه کې نیغھ برخھ وانخلي

 
 
 

  توپیر د ملکي او ج��ه ایزو موخو تر من�
یرغ�ل. تل  د ملکي او ج��ه ایزو موخ�و ت�ر م�ن� ت�وپیروک�ي خواوې باید ج��ې د. اصل٧

 )ج.و.ن/.ن(باید یوازې د ج��ه ایزو موخو پھ وړاندې تر سره شي نھ  د ملکي
ت�ر ھغ�ھ بری�ده چ�ې پ�ھ موخ�و پ�ورې اړه ل�ري، ج���ه ای�زې م�وخې پ�ھ ھغ�و موخ�و.  اص�ل٨

رایطو ک�ې د ھغ��وی �ان��تی��ا، ���ای، مقص��د ی��ا کارون��ھ دپ�ورې ت�ل��ې دي چ��ې د واکمن��� پ��ھ ش��
ج��ه ایزوعملیاتوسره اغیزمنھ مرستھ کوي اود ھغوی د ویجاړیدو، نیولو ی�ا خنث�ی کول�و یو��ھ

 )ج.و.ن/.ن(یا بشپ�ه �اکلې پو�ی ��ھ وړاندې کوی
 )ج.و.ن/.ن. (ملکي موخې �ول ھغھ اھداف دی چې د ج��ې موخې نھ وي. اصل٩
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ي موخو �خھ د یرغل پھ وړاندې ت�ر ھغ�ھ وخت�ھ او د دې لپ�اره س�اتنھ کی��ي د ملک. اصل١٠
 )ج.و.ن/.ن. (چې ج��ه ایزې موخې نھ وي

 
 نا  �ر�ند یرغلونھ

 )ج.و.ن/.ن. ( نا �ر�ند یرغلونھ منع دي. اصل١١
 :نا �ر�ند یرغلونھ ھغھ دي چې. اصل١٢
 . یوې �ان��ې پو�ي موخې تھ یې الر�وونھ نھ کی�ي-الف
����ې د ی��وې داس��ې وس��یلې او میت��ود �خ��ھ ک��ار اخل��ي چ��ې نش��ي ک��والی ی��وې �ر�ن��دې د ج-ب

پو�ي موخې تھ یې الر�وونھ و شي یا  د ج��ې د یوه داس�ې میت�ود ی�ا وس�یلې �خ�ھ ک�ار اخل�ي
 .چې اغیزې یې نشي کیدای د بشر دوست� د قانون دغو�تنوسره سمې محدودې شی

ه داس�ې �ان��تی�ا ش�تھ چ�ې د پ�و�ي موخ�و ، ملک�ياو پھ پایلھ کې، پھ ھر یوه دغھ حالت کې ی�و
 )ج.و.ن/.ن. (کسانو، او ملکي موخو سره پرتھ لھ توپیره چلند کوي

بمي یرغلونھ پھ ھر میتود او وسیلھ چې پھ یوه �ار، ��ار�و�ي، کل�ي اوی�ا د ملک�ي. اصل١٣
یو او �ان��وکسانو او ملکي موخویا د غون�یدوپھ بلھ ورتھ سیمھ کې د یو شمیر �کاره بیلو شو

 )ج.و.ن/.ن. (پو�ي موخو سره د یوې �ان��ې پو�ي موخې پھ تو�ھ عمل وک�ي منع دي
 

 پھ یرغل کې ان�ول
پداسې یوه یرغل الس پورې کول چې تم�ھ کی��ي د ملک�ي خلک�ود ژوندان�ھ نا��اپی. اصل١۴

ي چ�ې دویجاړی، �پي کیدنھ اود ملکي موخو یا ھغوی تھ اړوند  یو ترکیب بھ د دې المل و�ر�
.لھ  مخک�ې ن�ھ مخک�ې �ر�ن�دې ش�وې ر��تینې اونیغ�ې پ�و�ي ���ې �خ�ھ تی�ری وک��ي من�ع دی

 )ج.و.ن/.ن(
 

 پھ یرغل کې مخکنی اقدامات
د پو�ي عملی�اتو پ�ھ وخ�ت ک�ې بای�د �ین��ھ پاملرن�ھ وش�ي چ�ې ملک�ي خل�ک اوملک�ي.اصل١۵

 د ملک�ي خلک�ود�ول شوني مخکني اقدامات باید تر سره شي چ�ې.موخې یوه �ن� تھ پاتې شي
ژوندانھ نا�اپي ویج�اړی، �پ�ی کیدن�ھ او ملک�ي موخ�و د زی�ان  �خ�ھ مخنی�وی او پ�ھ ھرح�ال ک�ې

 )ج.و.ن/.ن. (کم�ت رامن�تھ شي
د ج��ې ھره خوا باید ھر ھغھ شونی اقدام تر سره ک�ي چې دا باوري ک��ي چ�ې. اصل١۶

 )ج.و.ن/.ن. (مقصد یې پو�ي موخې دي
د د ج��ې د وسایلو او میتودونو پھ �اکنھ کې د ملکي خلک�وددج��ې ھره خوا بای. اصل١٧

ژوندانھ د نا�اپي ویجاړي، �پي کیدو اود ملکي موخود زیان  �خھ د مخنیوی او پھ ھرحال ک�ې
 )ج.و.ن/.ن(کم�ت د مفکورې سره شوني مخکني اقدامات تر سره ک�ي

��ودا وارزوي چ�ېدج��ې ھره خوا باید ھر ھغھ ش�ونی اق�دام ت�ر س�ره ک��ي ت�ر. اصل١٨
آیا د یرغل �خھ باید دا تمھ وشي چی د ملکی خلک�ود ژوندان�ھ نا��اپي ویج�اړی، �پ�ی کیدن�ھ اود
ملکي موخو زیان ، یا ھغوی تھ اړوند ترکی�ب ب�ھ د دې الم�ل و�ر��ي چ�ې د مخک�ې ن�ھ مخک�ې

 )ج.و.ن/.ن. (�ر�ندې شوې ر�تینې اونیغې پو�ي ��ې �خھ تیری وک�ي
ا باید ھر ھغھ ش�ونی اق�دام ت�ر س�ره ک��ي ت�ر �وپ�ھ ھغ�ھ ص�ورتدج��ې ھره خو. اصل١٩

ک��ې چ��ې دا �ر�ن��ده ش��ي چ��ې د یرغ��ل موخ��ھ پ��و�ي ن��ھ ده او ی��ا داچ��ې د ملک��ي خلک��ود ژوندان��ھ
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نا�اپي ویجاړی، �پي کیدنھ اود ملکي موخو زیان  یا ھغوی تھ اړون�د ترکی�ب ددې الم�ل �ر��ي
و�ي ����ې �خ��ھ زی��اتی ک��وي یرغ��لچ�ې د مخک��ې ن��ھ مخک��ې �ر�ن��دې ش��وې ر���تینې اونیغ��ې پ��

 )ج.و.ن/.ن. (و�ن�وي او یا یې لھ من�ھ یوسي
دج���ې ھ�ره خ�وا بای�د د ھغ�و یرغلونوپ�ھ ھکل�ھ چ�ې ��ایي پ�ر ملک�ي خلکوبان�دې. اص�ل٢٠

.اغی���زه و����یندي اغیزمن���ھ مخکن���� خبرتی���ا ورک����ي م����ر دا چ���ې ش���رایط اج���ازه ورنک����ي
 )ج.و.ن/.ن(

 م�ن� د ورت�ھ پ�و�ي ���و د الس ت�ھ راوړل�و لپ�ارهکلھ چ�ې  د ��و پ�و�ي موخ�و ت�ر. اصل٢١
�اکنھ شونې وي ھغھ موخھ باید و�اکل شي چې د ملکي خلکو د ژوندان�ھ اود ملک�ي موخ�و زی�ان

 )ج.و.ن) (ج.و.ن.ن. (پکې ل� وي
 
 
 

 د یرغلونو د اغیزو پھ وړاندې مخکنی اقدامات
 ک��ي ت�ر ��و خپ�ل دج��ې  خواوې باید ھر ھغھ شوني مخکني اق�دامات ت�ر س�ره. اصل٢٢

 )ج.و.ن/.ن. (تر ولکھ الندې ملکي خلک اوملکي موخې د یرغلونو د اغیزو پھ وړاندې وساتي
دج��ې ھره خوا بایدتر شوني بریده پورې د خلکو د ��ې �و�ې یا ھغ�ھ ت�ھ ن��دې. اصل٢٣

 )ج.و.ن) (ج.و.ن.ن. (سیمو کې د پو�ي موخود �ای پر�ای کولو�خھ مخنیوی وک�ي
ې ھره خوا بایدتر شوني بریده پورې د ملکي خلکو او ملکي موخو ش�توالی دج��. اصل٢۴

 )ج.و.ن) (ج.و.ن.ن. (د پو�ي موخو د ن�دیکت �خھ لیرې وساتي
 

 پھ �ان��ې تو�ھ ساتل شوی کسان او موخی
 روغتیایی اومذھبی کارکوونکی او موخی

 
یي دن��دو ت��ھد ھغ��و روغتی��ایي ک��ارکوونکو �خ��ھ چ��ې ی��وازې او ی��وازې روغتی��ا. اص��ل٢۵

پھ ھغھ ص�ورت ک�ې ب�ھ دوی خپل�ھ.�مارل  شوي دي  باید پھ ھرحال کې درناوی اوساتنھ وشي
س��اتنھ د الس��ھ ورک���ي چ��ې د خپل��ې بشردوس��تانھ دن��دې �خ��ھ بھ��رد د���من پ��ھ وړان��دې زی��ان

 )ج.و.ن/.ن. (رسوونکي عملیات تر سره ک�ي
دې د س��رتھ رس���ولولپارهپ��ھ روغتی���ایي اخالق��و س��نبا ل ک���س ت��ھ د روغتی��ایي دن���. اص��ل٢۶

سزاورکونھ او یا پھ روغتی�ایي دن�دوکې اخت�ھ ک�س اړایس�تل د روغتی�ایي اص�ولوپرخالف ک�ن�ود
 )ج.و.ن/.ن. (سرتھ رسولولپاره منع دي

د ھغو م�ذھبي کارکوونکو�خ�ھ چ�ې ی�وازې او ی�وازې م�ذھبي دن�دو ت�ھ �م�ارل ش�وي. اصل٢٧
ھ ھغ�ھ ص�ورت ک�ې ب�ھ دوی خپل�ھ س�اتنھ دپ�.دي باید پ�ھ �ولوم�واردوکې درن�اوی اوس�اتنھ وش�ي

الس��ھ ورک���ي چ��ې د خپل��ې بشردوس��تانھ دن��دې �خ��ھ بھ��رد د���من پ��ھ وړان��دې زی��ان رس��وونکي
 )ج.و.ن/.ن. (عملیات تر سره ک�ي

 د ھغ�و روغتی�ایي یوکیو�خ��ھ چ�ې ی�وازې او ی��وازې د روغتی�ایي مقاص�دو لپ��اره. اص�ل٢٨ 
دوی ب�ھ پ�ھ ھغ�ھ ص�ورت ک�ې.وس�اتنھ وش�ي�مارل ش�وي دي بای�د پ�ھ �ولوم�واردوکې درن�اوی ا

خپلھ ساتنھ د السھ ورک�ي چې د خپل�ې بشردوس�تانھ دن�دې �خ�ھ بھ�رد د��من پ�ھ وړان�دې زی�ان
 )ج.و.ن/.ن. (رسوونکي عملیات تر سره ک�ي
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 د ھغ�و لی�دونک�و روغتی�ایي وس�ایلو�خھ چ�ې ی�وازې او ی�وازې د روغتی�ایي لی��د. اص�ل٢٩
دوی ب�ھ پ�ھ ھغ�ھ.ی�د پ�ھ �ولوم�واردو ک�ې درن�اوی اوس�اتنھ وش�يرالی�د لپاره �مارل شوي دي با

صورت ک�ې خپل�ھ س�اتنھ د الس�ھ ورک��ي چ�ې د خپل�ې بشردوس�تانھ دن�دې �خ�ھ بھ�رد د��من پ�ھ
 )ج.و.ن/.ن. (وړاندې زیان رسوونکي عملیات تر سره ک�ي

دھغو روغتیایي اوم�ذھبي ک�ارکوونکواوموخو پ�ر وړان�دې چ�ې د ژنی�و د ت�ونون�و. اصل٣٠
 )ج.و.ن/.ن. (ره سمون کې د ژنیو د ت�ونونو د �ان��و ن�و �وونھ  کوي یرغل منع دیس
  

 د بشري مرستې کارکوونکي اوموخې
 )ج.و.ن/.ن. (د بشري مرستې د کارکوونکو باید درناوی او ساتنھ وشي. اصل٣١
د ھغوموخ��و چ��ې د بش��ري مرس��تې د عملیاتولپ��اره ک��ارول کی���ی بای��د درن��اوی او. اص��ل٣٢

 )ج.و.ن/.ن. (تنھ وشيسا
 

 پھ سولھ ساتی ماموریت کې �کیل کارکوونکي اوموخې
پھ سولھ ساتي ماموری�ت ک�ې د ��کیلو ک�ارکوونکو اوموخ�و پ�ھ وړان�دې یرغ�ل ت�ر. اصل٣٣

ھغھ پورې منع دی چې دوی ت�ھ د مل�روملتونودمنشورس�ره س�مون ک�ې د ن�ی�وال بش�ري ق�انون
 )ج.و.ن/.ن(لپاره حق ورکول کی�يپر ب�س� د ملکي خلکواو اھدافو د ساتنې

 
 خبریاالن

 د وسلھ والې ج��ې سیمھ کې پھ مسلکي ماموریت کې د ��کیلو ملک�ي خبری�االنو. اصل٣۴
.بای��د ترھغ��ې پ��ورې درن��اوی اوس��اتنھ وش��ي چ��ې پ��ھ ج����ه ک��ې ی��ې نیغ��ھ برخ��ھ ن��ھ وی اخیس��تی

 )ج.و.ن/.ن(
 

 ساتن �ایونھ
دی چ��ې د ج����ې د اغی��زو �خ��ھ د �پی��انو، دھغ��و ���ایونو پ��ھ وړان��دې یرغ��ل من��ع. اص��ل٣۵

 )ج.و.ن/.ن. (ناروغانو، او نورو ملکي خلکود ساتنې لپاره جوړشوي
 د یوې داسې سیمې پھ وړاندې د یرغل الر��وونھ من�ع ده چ�ې د ج���ې د خ�واوو. اصل٣۶

 )ج.و.ن/.ن. (تر من� د ھغو پرنا پو�ی کولو جوړجاړی راغلی وي
 )ج.و.ن/.ن. (ندې یرغل منع دی د بې دفاع سیمې پھ وړا. اصل٣٧

 
 کلتوري شتمني

 :د ج��ې ھره خوا باید د کلتوري شتمن� درناوی وک�ي. اصل٣٨
 پ��ھ وس��لھ وال��و عملی��اتو ک��ې بای��د ���ان��ې پاملرن��ھ وش��ي چ��ې د م��ذھبي، ھن��ري، علم��ي،-ال��ف

روزنیزو او خیر�ی��ې ت�ھ �ان��وش�ویو�ایونواوتاریخی �لوت�ھ د زی�ان رس�ولو �خ�ھ ت�ر ھغ�ې
 .رې مخنیوی وشي چې پو�ي موخي ونھ �ر�يپو
 د خلک�ود کلت�وري می�راث ډی�ره ارز��تناکھ ش�تمني بای�د ت�ر ھغ�ې پ�ورې د یرغ�ل موخ�ھ ون��ھ-ب

 )ج.و.ن/.ن. (�ر�ي چې پھ ضروري تو�ھ یې د پو�ي اړتیاغو�تنھ و نھ شي
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 د خلکود کلت�وري می�راث د ډی�رې ارز��تناکې ش�تمن� �خ�ھ د ھغ�و مقاص�دو لپ�اره. اصل٣٩
ھ اخیستنھ چې پھ احتمالي تو�ھ ھغوی د ویجاړي یا زیان سره م�خ ک�وي ت�ر ھغ�ې پ�ورې چ�ې��

 )ج.و.ن/.ن. (پھ ضروري تو�ھ یې د پو�ي اړتیاغو�تنھ و نھ شي منع ده
 : د ج��ې ھره خوا باید د کلتوري شتمن� ساتنھ وک�ي. اصل۴٠
 او ھن�ري چ�ارو ت��ھ د م�ذھبي، خیری�ھ ، روزنی�زو، ھن�ري اوعلم��ي، ت�اریخي �ل�واو علم�ي-ال�ف

 .�ان��و شویوموسساتو ھر ډول  نیونھ، ویجاړی ، اوارادي زیان رسونھ منع ده
 پھ وړاندې ھ�ر ډول غ�ال، ل�وټ اوت�االن، ی�ا پ�ھ خپل�ھ ��ھونو کلتوري میراثو د اھمیت لرونک-ب

 )ج.و.ن/.ن. (کونھ اود پرمخت� سره د د�من� �خھ ډک ھر عمل تر سره کول منع دي
ی �واک باید د سیمې �خھ د کلتوري شتمن� د نا قانونھ لی�دون�ې �خ�ھ ډډهنیوونک. اصل۴١

وک���ي او ن��ا قانون��ھ لی���دول ش��وې ش��تمن� بای��د بیرت��ھ د ت��ر ولک��ې الن��دې س��یمې واک لرونک��و
 )ج.و.ن/.ن. (مقاماتو تھ راو�ر�وی

 
 ھغھ  فابریکې او تاسیسات چې خطرناک �واکونھ لري

واکون��و درل��ودونکي ف��ابریکې او تاسیس��ات یعن��يد دې لپ��اره چ��ې د خطرن��اکو �. اص��ل۴٢
بندونھ، او د ھستوي بری�نا د تولید ستیشنونھ او ھغوی تھ ن�دې نور تاسیس�ات ت�ر یرغ�ل الن�دې
رانش��ي، ���ان��ې پاملرن��ھ بای��د وش��ي چ��ې د ملک��ي خلک��و پ��ھ م��ن�  ک��ې د ویرونک��و �واکون��و د

 )ج.و.ن/.ن. (و مخنیوی وشيخپریدو او د ھغوی �خھ د الس تھ راغلو نھ زغمونکو زیانون
 

 طبیعي چاپیریال
ع��ام اص��ول چ��ې پ��ھ طبیع��ي چاپیری��ال ک��ې د ج����و د الر���وونوپھ ھکل��ھ ک��ارول. اص��ل۴٣

 :کی�ي
 د طبیعي چاپیریال ھی� برخھ باید تر ھغې پورې تر یرغل الن�دې رانش�ي چ�ې ھغ�ھ پ�و�ي-الف

 .موخھ نھ وي
ې پ�ورې من�ع دي چ�ې پ�ھ ض�روري تو��ھ د طبیعي چاپیریال د ھرې برخې ویجاړول تر ھغ-ب

 .یې د پو�ي اړتیاغو�تنھ و نھ شي
 د یوې پو�ي موخې پ�ھ وړان�دې دداس�ې یرغ�ل ت�ر س�ره ک�ول من�ع دی چ�ې تم�ھ ی�ې کی��ي د-ج

چاپیریال د داسې یوه نا�اپی زیان المل بھ و�ر�ي چې د لھ  مخک�ې ن�ھ مخک�ې �ر�ن�دې ش�وې
 )ج.و.ن/.ن. (ر�تینې اونیغې پو�ي ��ې �خھ بھ تیری وک�ي

د ج��ې میتودونھ او وسایل بای�د د طبیع�ي چاپیری�ال دس�اتنې س�ره پ�ھ نیغ�ھ اړیک�ھ. اصل۴۴
د پو�ي عملیاتو پھ الره اچولو س�ره بای�د ��ول ش�وني مخکن�ې اق�دامات ترس�ره.کې وکارول شي

پ�ھ .شي چې د چاپیریال د نا��اپي زی�ان �خ�ھ مخنی�وی اوپ�ھ ھرحال�ت ک�ې کم��ت رامن�ت�ھ ش�ي
 اغی��زو د علم��ی باورن��ھ ش��تون ل��ھ کبل��ھ د ج����ې ی��وه خ��وا ھ��م د���اکلو پ��و�يی��ال بان��دې دچاپیر

 )ج.و.ن) (ج.و.ن.ن. (دغسې مخکنیو اقداماتود سرتھ نھ رسونې لپاره نھ ب�ي
د ج��ې د ھغو میتودونو او وسایلو کارونھ چې پھ پام کې ل�ري ی�ا ی�ې تم�ھ کی��ي. اصل۴۵

. مھالو او او نھ زغمونکو زی�انونو الم�ل ب�ھ ش�ي من�ع ديچې د طبیعي چاپیریال د پراخو، اوږد
 )ج.و.ن) (ج.و.ن.ن(
 

 د ج��ې  �ان��ې میتودونھ
 د ترحم �خھ ډډه



٦

د د�من ویرونھ یا د ج��و پھ الره اچونھ د دې حکم پر ب�س� چ�ې بای�د ھ�ی� ډول. اصل۴۶
 )ج.و.ن/.ن.  (ترحم ونشي منع دي

ی چ��ې د ج����ې �خ��ھ بھرکس��انو پ��ھ تو���ھ دھغ��و خلکوپ��ھ وړان��دې یرغ��ل من��ع د. اص��ل۴٧
 .پیژندل کی�ي

 :د ج��ی �خھ بھر کس
 . ھغھ �وک دی چې د یوې د�منې خوا پھ واک کې وي-الف
  ھغھ �وک دی چې د لیونتوب ، بی�ۍ ماتیدو، �پونو، ناروغ� لھ کبلھ بیدفاع وي یا-ب
د ھ��ر ډول ھغ�ھ ���وک دی چ�ې پ��ھ ��کاره دغ��اړې ای���ودو نی�ت بی��ان ک��ي پ��دی ش�رط چ��ې-ج

 )ج.و.ن/.ن. (ج��ه ایزې ک�نې �خھ ډډه وک�ي او د تی�تې لپاره ھ�ھ ونک�ي
 پر ھغو کسانو چې  د ویرې او خطر پھ حال کې د پاراش�وت پ�ھ وس�یلھ  د ال�وتکې. اصل۴٨

 )ج.و.ن/.ن. (�خھ �مکې تھ  راکوزی�ي  یرغل منع دي
 

 د شتمنیوویجاړول اولو�ول
.من اړوند پو�ي تجھی�زات د غنیم�ت پ�ھ تو��ھ ونیس�ي دج��ې خواوې �ایي د د�. اصل۴٩

 )ج.و.ن(
د د���من د ش��تمن� ویج��اړول او د ھغ��ې نی��ول ت��ر ھغ��ې پ��ورې من��ع دی چ��ې پ��ھ. اص��ل۵٠

 )ج.و.ن/.ن. (ضروري تو�ھ یې د پو�ي اړتیا غو�تنھ و نھ شی
 : پھ تر ولکې الندې سیمھ کې. اصل۵١
 عملی�اتو لپ�اره وک�ارول ش�ي مص�ادره د لی��د وړ عام�ھ ش�تمني چ�ې وک�والی ش�ی د پ�و�ي-ال�ف

 .کیدای شی
پرب�س� اداره او��ھ ترې واخیستل ش�ي د نھ لی�د وړعامھ شتمني باید د ھغې قانونی قاعدې-ب

 چې اصلی شتمني  تھ زیان ونھ رسی�ي
پرت�ھ ل�ھ ھغ�ھ �ای�ھ چ�ې د: د شخصی شتمن� باید درناوی وش�ي او ھغ�ھ بای�د مص�ادره  نش�ي-ج

 )ج.و.ن. ( اویرغل دپو�ی اړتیا د غو�تنې لپاره نھ ويدغې شتمن� ویجاړول
 )ج.و.ن/.ن. (لوټ اوتاالن منع دي. اصل۵٢

  
 قحطی اوبشری مرستوتھ الس رسی

. دملکی خلکود لوږې او تندې �خھ د ج��ې د میتود پھ تو�ھ ��ھ اخیستنھ من�ع ده. اصل۵٣
 )ج.و.ن/.ن(

زم�و توکوبان�دې یرغ�ل، ویج�اړول، ل�ھ دملکي خلکود ژوندي پاتې کی�دولپاره پ�ر ال. اصل۵۴
 )ج.و.ن/.ن. (من�ھ وړل، او د کاره ایستل منع دي

دج��ې خواوې باید د اړوملکي خلکوبشر دوستانھ مرستو تھ اج�ازه ورک��ي او د. اصل۵۵
ھغ�وی لپ�اره پرت�ھ ل�ھ خ���ونواو چ�ک�ې الرې داس�ې آس�انتیا چمت�و ک��ي چ�ې ب�ې پ�رې �ان��تی��ا

.ان رسوونکې �ان��تیا �خھ د دوی د کنترول د حق س�ره اداره ش�يولري او پرتھ لھ کومې زی
 )ج.و.ن/.ن(

دج��ې خواوې باید دبشر دوستانھ مرستو د واک لرونکوک�ارکوونکو د خو���ت. اصل۵۶
ی��وازې د الزم��ې پ��و�ي.آزادي چ��ې د دوی د وظیف��وي عملیاتولپ��اره ض��روري ده ب��اوري ک���ي

 )ج.و.ن/.ن. ( موقتي تو�ھ محدود شياړتیا پھ صورت کې بھ د دوی خو��تونھ پھ
 



٧

 غولونھ
ج��ه ایزې الرې چارې اودرغلنې تر ھغې پورې منع ندي چ�ې د ن�ی�وال بش�ری. اصل۵٧

 )ج.و.ن/.ن. (قانون �خھ تیری ونک�ي
 )ج.و.ن/.ن. (د اور بند د سپین بیرغ �خھ ناوړه ��ھ اخیستنھ منع ده. اصل۵٨
ورم �خ��ھ ����ھ اخیس��تنھ من��ع ده پرت��ھ ل��دې چ��ې دد مل�روملتون��و د ن���ې او یونیف��. اص��ل۶٠

 )ج.و.ن/.ن. (سازمان لخوا اجازه ورک�ل شي
 )ج.و.ن/.ن. (د نورو �ان�ریو شویو ن�یوالون�و �خھ ��ھ اخیستنھ جواز نلري. اصل۶١
د د���من د بیرغون��و ی��ا ن���و عالم��و او یونیف��ورم �خ��ھ ن��اوړه ����ھ اخیس��تنھ ج��واز. اص��ل۶٢
 )ج.و.ن) (ج.و.ن.ن. (نلري
پ�ھ ج���ه ک�ې د ب�ی پل�وه او ن��ورو دولتون�و د بیرغون�و ی�ا پ�و�ي ن��و او یونیف��ورم. اص�ل۶٣

 )ج.و.ن) (ج.و.ن.ن. (�خھ ناوړه ��ھ اخیستنھ جواز نلري
د نا�اپی یرغل پھ موخھ د ج��ې د تعلیق لپاره جوړ جاړي تھ رس�یدل پ�دې تو��ھ. اصل۶۴

 )ج.و.ن/.ن. (چې د�من پھ ھغھ باندې باوري وي جواز نلري
 )ج.و.ن/.ن. ( پھ غدراوخیانت سره د د�من وژنھ، �پي کونھ، او نیونھ جواز نلري. اصل۶۵

 
 د د�من سره اړیکې

قوماندانان کوالی ش�ي داړیک�ې �ین�ول�ود ھ�ر ډول وس�ایلولھ الرې د د��من� �خ�ھ. اصل۶۶
 )ج.و.ن/.ن. (لیرې ت�ون تھ الرومومي داسې ت�ون باید د �ھ نیت پر ب�س� وي

 )ج.و.ن/.ن. (د پارلمان غ�ي د تیري �خھ خوندي دي. اصل۶٧
قومان��دانان بای��د الزم مخکن��ی اق��دامات ت��ر س��ره ک���ي ت��ر ���و د پارلم��ان دغ���ي د. اص��ل۶٨

 )ج.و.ن/.ن. (تعصب مخنیوی وک�ي
 د پارلمان ھغھ غ�ي چې د ورک�ل ش�وي امتی�ازي مق�ام �خ�ھ د ن�ی�وال ق�انون پ�ر. اصل۶٩

نکې ک�نې د ترس�ره کولولپ�اره ���ھ پورت�ھ ک�وي د تی�ری �خ�ھ دخالف او سیال تھ دزیان رسوو
 )ج.و.ن/.ن. (خوندیتوب حق لھ السھ ورکوي

 
 وسلی

 د وسلو �خھ د ��ې اخیستنې عام قوانین
 

 د ج��ه ایزوھغو وسایلو اومیتودونو �خھ ��ھ اخیستنھ چې داسې خاصیت و ل�ری. اصل٧٠
 )ج.و.ن/.ن. (و�ر�ي منع دهچې د زیاتې �پی کیدنې یا بې �ایھ ستونزو المل

 )ج.و.ن/.ن. (د ھغو وسلو �خھ ��ھ اخیستنھ چې خاصیت یې نا �ر�ند وي منع ده. اصل٧١
 
 
 
 
 



٨

 زھر
 )ج.و.ن/.ن. ( د زھرو او زھرجنو وسلو کارونھ منع ده. اصل٧٢

 
 بیالوژیکي وسلې

 )ج.و.ن/.ن. (د بیالوژیکي وسلوکارونھ منع ده. اصل٧٣
 

 کیمیاوي وسلې
 )ج.و.ن/.ن. (د کیمیاوي وسلو کارونھ منع ده . اصل٧۴
�رو د قابوکولو د وسیلو �خھ د ج���ې د میت�ود پ�ھ تو��ھ ���ھ اخیس�تنھ من�ع د بلوا. اصل٧۵

 )ج.و.ن/.ن. (ده
د بو�و د ودې د مخنیوي کیمیاوي توکو د کارونې �خھ د ج��ه ایز میتود پھ تو�ھ. اصل٧۶

 :ھغوی��ھ اخیستنھ منع ده  پھ ھغھ صورت کې چې
  د داسې �ان��تیا درلودونکي وي چې د کیمیاوي وسلې پھ تو�ھ منع شوي وي-الف
  د داسې �ان��تیا درلودونکي وي چې د بیالوژیکي وسلې پھ تو�ھ منع شوي وي--ب
  سابھ چې پو�ي موخھ نده د موخې پھ تو�ھ وکاروي-ج
 ی�ا داچ�ې د ملک�ي خلک�ود ژوندان�ھ د ملکي خلکو ژوند، �پي کیدل او د ھغوی مالونو تھ زی�ان-د

نا���اپي ویج��اړی، �پ��ي کیدن��ھ اود ملک��ي موخ��و زی��ان  ی��ا ھغ��وی ت��ھ اړون��د ترکی��ب د دې الم��ل
 و�ر�ي چې د مخکې نھ مخکې �ر�ندې شوې ر�تینې اونیغې پو�ی ��ې �خھ تیری وک�ي

 )ج.و.ن/.ن. ( طبیعي چاپیریال تھ د پراخ، اوږدمھالھ، اونھ زغمونکي زیان المل و�ر�ي-ه
 

 پرسیدونکې مرم�
د ھغ��و مرمیوکارون��ھ من��ع ده چ��ې د انس��ان پ��ھ ب��دن ک��ې پ��ھ آس��ان� س��ره پرس��ی�ی. اص��ل٧٧

 )ج.و.ن/.ن. (اوپلنی�ي
 

 چاودیدونکې مرم�
 )ج.و.ن/.ن. ( دھغو انسان وژونکو مرمیوکارونھ چې پھ بدن کې چوی منع ده. اصل٧٨

  
 وندل کی�يھغھ وسلې چې موخھ یې زیان رسونھ او �و�ې یې نھ م

 د ھغو وسلو کارونھ منع ده چې اساسي اغیزه یې دا ده چې انسان د داسې �و�و پ�ھ. اصل٧٩
 )ج.و.ن/.ن. (وسیلھ �پی ک�ی چې پھ بدن کې یې د اکسریز پھ وسیلھ د موندلو وړ نھ وي

 
 چاودیدونکې لومې

 کس�انو س�ره دھغو چاودیدونکو لوموکارونھ منع ده چې پھ یوه ډول د ھغو شیانو یا. اصل٨٠
چې د ن�یوال بشري قانون سره سم د �ان��ې ساتنې وړ وی یا د ھغ�و ش�یانو س�ره چ�ې احتم�اال

 )ج.و.ن/.ن. (د ملکي خلکوپاملرنھ �ان تھ اړوی ت�لې یا یو �ای شوې وي
 
 



٩

 �مکني ماینونھ
کلھ چې �مکني ماینونھ کارول کی�ي باید ��ان��ې پاملرن�ھ وش�ي ت�ر ��و د ھغ�وی. اصل٨١

 )ج.و.ن/.ن. (شخصو اغیزو کې الزم کم�ت رامن�تھ شيپھ نا م
دج��ې ھغھ خوا چې د �مکنیو ماینونو�خھ کار اخل�ي بای�د ت�ر ھغ�ھ بری�ده پ�ورې. اصل٨٢

 )ج.و.ن) (ج.و.ن.ن. (چې شونې وي د ھغوی  کرل او�خول ثبت ک�ي
د روانو ج��و پھ پای کې د ج��ې ھغھ خ�وا چ�ې �مکن�ي ماینون�ھ ی�ې کرل�ي وي. اصل٨٣

باید ھغوی لھ من�ھ یوسي اویاپھ بل�ھ تو��ھ ھغ�وی د ملک�ي خلک�و لپ�اره ب�ې ض�رره ک��ي او ی�ا د
 )ج.و.ن/.ن. (ھغوی د لھ من�ھ وړلولپاره آسانتیا را من�تھ ک�ي

 
 اوراچوونکې وسلې

کھ اوراچوونکې وسلې کارول کی�ي بای�د ��ان��ې پاملرن�ھ وش�ي ت�ر ��و د ملک�ي. اصل٨۴
و د ش�یانو د احتم�الي زی�ان �خ�ھ مخنی�وی وش�ي او پ�ھ ھ�ر حال�ت ک�ېکسانو ژوند، �پ�ي کیدن�ھ، ا

 )ج.و.ن/.ن. (کم�ت را من�تھ شي
د اوراچوونک��و وس��لو کارون��ھ د انس��ان پروړان��دې ت��ر ھغ��ې پ��ورې من��ع ده چ��ې د. اص��ل٨۵

ج������ې �خ����ھ بھرکس����انود ویس����تلو لپ����اره د ل����� زی����ان لرونک����ې وس����لې ک����ارول ش����ونې ن����ھ
 )ج.و.ن/.ن.(وي

 
 وسلېړندونکې لیزر

د ھغ��و لی��زر وس��لو کارون��ھ چ��ې پ��ھ ���ان��ې تو���ھ داس��ې ج��وړې ش��وې دي چ��ې. اص��ل٨۶
.دھغ��وی ی��وازین� ج����ه ای��زه دن��ده ی��ا دن��دې د ت��ل ړن��دوالی اول��� لی��د الم��ل و�ر���ي من��ع ده

 )ج.و.ن/.ن(
 

 د ملکي خلکواود ج��ې �خھ بھرکسانو سره چلند
 اسا سي تضمینونھ

 کس���انو او ن���ورو س���ره بای���د انس���اني چلن���دد ملک���ي خلک���و، د ج�����ې �خ���ھ بھ���ر. اص���ل٨٧
 )ج.و.ن/.ن.(وشي
د ن�ی��وال بش��ري ق��انون  پ��ھ ک��ارولو ک��ې د ن��ژاد، رن���، ج��نس، ژب��ې، م��ذھب ی��ا. اص��ل٨٨

عقیدې، سیاسي یا بلې نظریې، ملي یا �ولنیزاصل، ش�تمن�، زی�ی�دو او ن�ورو ح�التونو اوی�ا د ب�ل
 )ج.و.ن/.ن(.ورتھ معیار پر ب�س� د د�من� لھ مخې توپیر منع دی

 )ج.و.ن/.ن. (وژنھ منع ده. اصل٨٩
 رب�ونھ، ظلم او نا انساني چلند او د شخص�ي حیثی�ت س�پکاوی، پ�ھ ��ان��ې تو��ھ. اصل٩٠

 )ج.و.ن/.ن. (اسکرل منع دي
 )ج.و.ن/.ن. ( جسمي سزاورکونھ منع ده. اصل٩١
ھ چ�ې د د غ��و پریک�ول، روغتی�ایي ی�ا علم�ي تجرب�ې او بل�ھ ھ�ره روغتی�ایی عملی�. اصل٩٢

اړون��د ک��س د روغتی��ایي حال��ت پ��ھ وس��یلھ ن��ھ وي ���ودل ش��وی او د ع��امو من��ل ش��ویو روغتی��ایی
 )ج.و.ن/.ن. (معیارونو سره سمون ونلري منع دي

 )ج.و.ن/.ن. (جنسی تیری او د جنسی تیري نور ډولونھ منع دي. اصل٩٣
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 )ج.و.ن/.ن. (مریتوب او د مریی سودا�ري منع ده. اصل٩۴
 )ج.و.ن/.ن. (وړیا اوناوړه کار منع ديپھ زور. اصل٩۵
 )ج.و.ن/.ن. ( یرغمل نیونھ منع ده. اصل٩۶
 )ج.و.ن/.ن. ( د انساني ډال کارونھ منع ده. اصل٩٧
 )ج.و.ن/.ن. (پھ زورسره دانسان ورکول منع دی. اصل٩٨
 )ج.و.ن/.ن. ( پھ خپل سر د آزادۍ �خھ بی برخې کول منع دي.اصل٩٩

 ی�وې داس�ې ��کاره محکم�ې �خ�ھ چ�ې د �ولوالزم�و قض�ایيھی�وک بایدپرت�ھ د. اصل١٠٠
 ٠)ج.و.ن/.ن. (تضمینونوتوان ولري تورن او محکوم نشي

ھی�وک باید دیوه داسې عمل ی�ا تیروتن�ې لپ�اره چ�ې د ھغ�ھ د س�ر ت�ھ رس�ونې پ�ھ. اصل١٠١
مھال د ملي او ن�یوال قانون سره سم جرمي تیری تر سره نھ ک�ي تورن ی�ا محک�وم و���ل ش�ي

.نھ باید د جرمي تیري د سر تھ رسولو د وخ�ت پ�ھ پرتل�ھ وربان�دې درن�ھ جریم�ھ ول��ول ش�ياو
 )ج.و.ن/.ن(

.ھی���وک بای�د پرت��ھ ل�ھ انف��رادي جرم�ي مس��وولیت �خ�ھ پ��ھ تی�ري محک��وم نش��ي. اص�ل١٠٢
 )ج.و.ن/.ن(

 )ج.و.ن/.ن. (ډلھ ایزې سزا�انې منع دي. اصل١٠٣
 )ج.و.ن/.ن. ( تھ باید درناوی وشيد خلکو مذھبي دودونواواعتقاداتو. اصل١٠۴
 )ج.و.ن/.ن. (د کورن� ژوندانھ تھ باید د شونتیا تر بریده درناوی وشي. اصل١٠۵

 
 جن�یالي اود ج��ې بندیان

پھ یرغل یا د یرغل �خھ مخکې چمتو ش�وېو پ�و�ي عملی�اتوکې ��کیل جن�ی�الي. اصل١٠۶
داسې ونک�ی نو پھ ھغھ صورت ک�ېباید د �انونواو ملکي خلکو ترمن�  توپیر وک�ي کھ دوی

 )ج.و.ن. (بھ د ج��ې د بندیانود حق �خھ بې برخې وی
د ج���ې د حال��ت د. ھغ�ھ جن�ی�الي چ�ې د جاسوس�� پ�ھ حال�ت ک�ې نی�ول کی��ي. اص�ل١٠٧

 )ج.و.ن. (دوی باید لھ مخکن� محاکمې پرتھ محکوم او ونھ ��ول شي.بندیانو حق نلري
ی��الي �رن���ھ چ��ې پ��ھ ل��وم�ي مل��ھ پروتوک��ول ک��ېجن�  پ��ھ پیس��و رانی��ول ش��وی. اص��ل١٠٨

دوی بای�د ل�ھ. یا د ج��ې د حالت د بندیانود حق درل�ودونکی ن�ديجن�یاالنتعریف شوي دي د
 )ج.و.ن. (مخکن� محاکمې پرتھ محکوم او ونھ ��ول شي

 
 �پیان، ناروغان اود ماتې بی�ۍ سپرلي

و�ھ وروستھ لھ ن�تې �خھ د ھر کلھ چې شرایط اجازه ورک�ي او پھ �ان��ې ت. اصل١٠٩
ج��ې ھره خوا باید پرتھ ل�ھ �ن��ه د �پی�انو، ناروغ�انو اود م�اتې ش�وې بی��ۍ د س�پرلي د ل��ون،

 )ج.و.ن/.ن. (�ولولو، اوشاتھ کیدولپاره �ول د توپیر�خھ پرتھ شوني اقدامات ترسره ک�ي
و��تنې س�ره�پیان، ناروغ�ان اود م�اتې بی��ۍ س�پرلي بای�د د دوی د ش�رایطو د غ. اصل١١٠

د.سم پھ بشپ�ه عملي تو�ھ اوالزم ل� �ن� وروس�تھ روغتی�ایي �ارن�ھ او پاملرن�ھ ت�ر الس�ھ ک��ي
دوی  پ���ھ  م���ن� ک���ې بای���د پرت���ھ د روغتی���ایي برخو�خ���ھ د نوروبرخ���و پ���ر ب�س���� والړ ک���وم

 )ج.و.ن/.ن. (توپیررامن�تھ نشي
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 چ�ې د �پی�انو، د ج���ې ھ�ره خ�وا بای�د ��ول ھغ�ھ ش�وني اق�دامات ت�ر س�ره ک��ي. اص�ل١١١
ناروغانو اود ماتې بی�ۍ د سپرلي پھ وړاندې د ناوړه چلند او د ھغوی د شخصی شتمن� د لوټ

 )ج.و.ن/.ن. (او تاالن �خھ ساتنھ وک�ي
 
 

 م�ي
ھر کلھ چې شرایط اجازه ورک�ي او پھ �انک�ې تو�ھ وروستھ لھ ن�تې �خ�ھ د. اصل١١٢

ناروغ�انو اود م�اتې ش�وې بی��ۍ د س�پرلي د ل��ون،ج��ې ھره خوا باید پرتھ ل�ھ �ن��ه د �پی�انو،
 )ج.و.ن/.ن. (�ولولو، اوشاتھ کیدولپاره �ول د توپیر�خھ پرتھ شوني اقدامات ترسره ک�ي

دج��ې ھره خوا باید �ول شوني اقدامات تر سره ک�ی تر �و د م�ي د ب�ې پت�ھ. اصل١١٣
 )ج.و.ن/.ن. (د م�ی  د غ�و پریکول منع دي.کولو �خھ مخنیوی وشي

دج��ې  خواوې باید زیار وباسي تر �ود م�ي  راستنول د ھغھ د اړوندې خوا. اصل١١۴
 )ج.و.ن. (د ھغھ  شخصي شتمني ھم باید دوی تھ وسپاري.یا وارثینو پھ غو�تنھ آسانھ ک�ي

او د دوی د قبرون�و.پھ م�ي پورې اړوندې چارې بایدپ�ھ درن�اوي ت�ر س�ره ش�ي. اصل١١۵
 )ج.و.ن/.ن. (پھ �ھ تو�ھ وشيدرناوی اوساتنھ دې

د ج��ې ھره خوا باید د م�ي د پیژندلو پھ اړوند  �ول الس تھ راغلی معلومات. اصل١١۶
.پھ ھغھ پورې د اړوندو چارو د سر تھ رسولو اود قبرونو د ن�ھ کول�و �خ�ھ مخک�ې ثب�ت ک��ی

 )ج.و.ن/.ن(
  

 ورک کسان
د �ول شوني اق�دامات ت�ر س�ره ک��ي دج��ې ھره خوا باید د ھغو کسانو پھ اړون. اصل١١٧

چې د ورکې خبریې خپور شوي دي او د برخلیک پھ ھکلھ یې دې د کورن� غ��و ت�ھ معلوم�ات
 )ج.و.ن/.ن. (چمتو ک�ی

 
 د آزادۍ �خھ بې برخې کسان

د آزادۍ �خھ د بې برخې شوو کسانو لپاره بای�د خ�واړه، ک�الي، اوب�ھ، س�رپناه او. اصل١١٨
 )ج.و.ن/.ن. (چمتو شيبشپ�ه روغتیایي �ارنھ

 ھغ��ھ ����ې چ��ې د آزادۍ �خ��ھ ب��ې برخ��ې ش��وې دي بای��د د نارین��ھ �خ��ھ پ��ھ. اص��ل١١٩
بیلواوسیدن�ایونو کې وساتلې شی پرتھ لھ ھغو�ایونو �خھ چې د کورنیو سره د یوکیو پھ  تو��ھ

 )ج.و.ن/.ن. (مرستھ کی�ی او دغھ مرستې باید د ��و د ن�دې �ارنې الندې تر سره شي
ھغ�ھ ماش�ومان چ�ې د آزادۍ �خ�ھ ب�ې برخ�ې ش�وې دي بای�د د �وان�انو �خ�ھ پ�ھ.ل اص١٢٠

بیلواوسیدن�ایونوکې وساتل شي پرتھ لھ ھغو�ایونو �خ�ھ چ�ې د کورنی�و س�ره د یوکی�و پ�ھ تو��ھ
 )ج.و.ن/.ن. (مرستھ کی�ی

 د آزادۍ �خ��ھ ب�ې برخ��ې ش�وي کس��ان بای�د د ج����ه ای�زو س��یمو �خ�ھ لی��رې پ��ھ. اص�ل١٢١
 )ج.و.ن/.ن. ( کې وساتل شي چې ھلتھ د خپلې روغتیا اوپاکوالي ساتنھ وک�يداسې ودانیو

.د آزادۍ �خھ د بې برخې شوو کس�انود شخص�ي ش�تمنیو ل�وټ اوت�االن من�ع دي. اصل١٢٢
 )ج.و.ن/.ن(

 )ج.و.ن. ( د آزادی �خھ دبې برخې شوو کسانو شخصي تفصیالت باید ثبت شي. اصل١٢٣
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 . اصل١٢۴
 والو ج��و کې د آزادۍ �خھ د بې برخې شوو �ولو کسانو پ�ھ ھکل�ھ بای�د پھ ن�یوالو وسلھ-الف

د سره صلیب ن�یوالې کمی�ې تھ منظم الس رسی ورک�ل شي تر �ود بند د شرایطو س�موالی او
 ناسموالی او د دغو کسانواوکورنیوتر من� اړیکې �ین�ې ک�ي

�ھ باید خپل خدمتون�ھ دج���ېپھ نا ن�یوالو وسلھ والو ج��و کې د سره صلیب ن�یوالھ کمی - ب
خواوو تھ دج��ې دالملون�و اړون�دو �ول�و  د آزادۍ �خ�ھ دب�ې برخ�ې ش�وو کس�انو دلی�دنې لپ�اره
وړاندې ک�ي تر �و د بند د ش�رایطو س�موالی او ناس�موالی �ر�ن�د او د دغ�و کس�انواوکورنیوتر

 )ج.و.ن. (من� اړیکې �ین�ې ک�ي
تھ بای�د اج�ازه ورک��ه ش�ي چ�ې د واکمن�ود د آزادۍ �خ�ھ ب�ې برخ�ې ش�وو کس�انو. اصل١٢۵

.پل�نې د تسلسل او اړتیا اړوند معقولو شرایطو پھ شرط د خپلوکورنیو سره لیکنې اړیک�ې ول�ري
 )ج.و.ن/.ن(

ملکي بندیانو او د نا ن�یوالې وسلھ والې ج��ې اړون�د د آزادی �خ�ھ ب�ې برخ�ې. اصل١٢۶
 ت�ر بری�ده لی��دونکي او پ�ھ ��ان��ی تو���ھش�وو کس�انوتھ بای�د اج��ازه ورک��ه ش�ي ت�ر ���ود ش�ونتیا

 )ج.و.ن/.ن. (ن�دې خپلوان د لیدو لپاره ومني
 د آزادي �خھ د ب�ې برخ�ې ش�وو کس�انود شخص�ي محکمواوم�ذھبي دودون�و بای�د. اصل١٢٧

 )ج.و.ن/.ن. (درناوی وشي
 . اصل١٢٨

�ن��ه خپ�ل دج��ې بندیان باید پری�ودل شي او د فعالو ج��ود دریدو وروستھ دې ب�ې ل�ھ-الف
 )ج.و.ن. (ھیواد تھ ولی�دول شي

 ملک��ي بن��دیان بای��د د دې س��ره س��م چ��ې د بن��د لپ��اره ی��ې نورن��و ک��وم الم��ل موج��ود ن��ھ وي او-ب
 )ج.و.ن. (باالخره کھ شونې وي د فعالو ج��ود دریدوسره سم آزاد شي

دۍ د ن�ا ن�ی�والې وس�لھ وال�ې ج���ې اړون�د د آزادۍ �خ�ھ ب�ې برخ�ې ش�وی کس�ان بای��د د آزا-ج
 )ج.و.ن.ن. (�خھ دبې برخې کیدودالملونو د نشتوالي سره سم پری�ودل شي

پھ ھغھ صورت کې چې د اړوندو کسانو پھ وړاندې جرمي اق�دامات حوال�ھ او ی�ا  ق�انونی وض�ع
 .شوې محاکمھ پھ مخ بیول کی�ی دوی بھ د آزادۍ �خھ بې برخې کیدنی تھ دوام ورک�ی

 
 نبې �ایھ کیدل او بې �ایھ شوي کسا

 . اصل١٢٩
 د ن�یوالې وسلھ والې ج��ې خواوې باید د خپلې ولکې الندې سیمې �خھ ملکي خلک پ�ھ-الف

ډلھ ایزه یا د یوې برخې پھ تو�ھ تر ھغې پورې د وطن �خھ جال ی�ا پ�ھ زوره ون�ھ لی��دوي چ�ې
 )ج.و.ن. (د�کیلو ملکي خلکوامنیت یا نورپو�ی الملونھ یې غو�تنھ ونک�ي

وسلھ والې ج��ې خواوې بایدد ج��ې اړوند الملونو لھ کبلھ پ�ھ ډل�ھ ای�زه ی�ا د د نا ن�یوالې-ب
یوې برخې پھ تو�ھ د ملکي خلکود بې �ایھ کیدوحکم تر ھغې پ�ورې ورنک��ی چ�ې د د ��کیلو

 )ج.و.ن.ن. (ملکي خلکوامنیت یا نورپو�ی الملونھ یې غو�تنھ ونک�ي
ھ د خپل�و ملک�ي خلک�و ی�وه  برخ�ھ ج�ال دولتونھ باید د خپلې ولکې الندې سیمې ت�. اصل١٣٠

 )ج.و.ن. (وطنې یا لی�دونې تھ اړه نک�ي
 د بې �ایھ کیدوپرمھال باید ��ول ش�وني اق�دامات ت�ر س�ره ش�ي چ�ی اړون�د ملک�ی. اصل١٣١

خلک د پام وړشرایطو الندې  پناھ�اه، پاکوالی، روغتی�ا، خون�دیتوب، او خ�واړه ت�ر الس�ھ ک��ي
 )ج.و.ن/.ن. (�خھ بیل نشیاو د یوې کورن� غ�ي یو د بل
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ب���ې �ای���ھ ش���وی کس���ان د ب���ې �ای���ھ کی���دو د الملون���و د ل���ھ من����ھ تللوس���ره س���م. اص���ل١٣٢
 )ج.و.ن/.ن. (خپلوکورونواوعادی اوسیدن�ایونو تھ د خوندي خپلې خو�ې ستنیدنې حق لري

 )ج.و.ن/.ن. ( د بې �ایھ شویو کسانود شتمنیود حقونو باید درناوی وشي. اصل١٣٣
  

 ې ساتنې غو�تونکی نور کساند �ان��
د وسلھ والې ج��ې �خھ داغیزمنو ��و د �ان��ې ساتنې، روغتیا، او د اړتی�ا. اصل١٣۴

 )ج.و.ن/.ن. (وړ مرستو باید درناوی وشي
 د وس��لھ وال���ې ج����ې �خ���ھ  اغی��زمن ش��وي ماش���ومان  د���ان��ې س���اتنې او. اص��ل١٣۵

 )ج.و.ن/.ن. (درناوي وړ دي
 )ج.و.ن/.ن. (پھ وسلھ والو �واکونو او ډلو کې و نھ �مارل شيماشومان باید. اصل١٣۶
.ماش���ومانو ت���ھ بای���د اج���ازه ورنک����ه ش���ی چ���ې پ���ھ ج�����و ک���ې برخ���ھ واخل���ي. اص���ل١٣٧

 )ج.و.ن/.ن(
بوډا�ان، کمزوري، د ج��ې �خھ اغیزمن ش�وي معل�ولین د��ان��ې س�اتنې او. اصل١٣٨

 )ج.و.ن/.ن. (يدرناوی وړ د
 

 پلی کیدنھ
 ری قانون درناوید ن�یوال بش

 دج��ې ھره خوا باید د خپلو وس�لھ وال�و �واکون�و او ن�ورو خلک�و ی�ا پ�ھ حقیق�ت. اصل١٣٩
کې د ھغې خوا دالر�وونو، یا امر او کنترول الندې کار کوونکو ډلو پھ وسیلھ د ن�یوال بش�ري

 )ج.و.ن/.ن. (قانون درناوی او د درناوی ضمانت وک�ي
 قانون تھ د درناوي دنده او د درناوي ض�مانت پ�ھ دوه اړخیزت�وب ن�یوال بشري. اصل١۴٠

 )ج.و.ن/.ن. (پورې اړه نلري
 ھر دولت باید قانوني سالکاران چمتو ک�ي چې د اړتیا پھ صورت ک�ې د پ�و�ي. اصل١۴١

.قومان���دانانو س���ره پ���ھ مناس���بھ کچ���ھ د ن�ی���وال بش���ري ق���انون د پل���ي کول���و لپ���اره س���ال وک����ي
 )ج.و.ن/.ن(

 دولتونھ او دج��ې خوا وې باید خپل�و وس�لھ وال�و �واکون�و ت�ھ د ن�ی�وال بش�ري. اصل١۴٢
 )ج.و.ن/.ن. (قانون الر�وود چمتو ک�ي

. دولتون���ھ بای���د ملک���ی خل���ک د ن�ی���وال بش���ري ق���انون ت���دریس ت���ھ وھ����وي. اص���ل١۴٣
 )ج.و.ن/.ن(
 

 د ن�یوال بشری قانون دودول
د ن�ی�وال بش�ري ق�انون �خ�ھ د تی�ري دولتونھ باید د وسلھ والې ج��ې خوا وې. اصل١۴۴

لپ��اره و ن��ھ ھ���وي دوی بای��د ت��ر ھغ��ھ بری��ده چ��ې ش��ونې ده  خپ��ل واک وک��اروي چ��ې د ن�ی��وال
 )ج.و.ن/.ن. (بشري قانون �خھ د تیري مخنیوی وک�ي

پھ ھغو �ایونو کې چې د ن�یوال بشري قانون لخوا بن�دیز ن�دی ل�ی�دلی دج���ې. اصل١۴۵
 )ج.و.ن. (رایطو پورې اړه لريد زیانونو بدلھ پھ دقیقو ش
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.يمن��ع د�خ��ھ غ��چ اخیس��تل کس��انو د���منود ژنی��و د ت���ون ت��ر س��اتنې الن��دې. اص��ل١۴۶
 )ج.و.ن(

د ژنیو د ت��ون او د ھ�اګ د کلت�وري ش�تمن� د س�اتنې د ت��ون ت�ر س�اتنې الن�دې. اصل١۴٧
 )ج.و.ن. (موخو�خھ غچ اخیستنھ منع ده

 خوا وې یو د ب�ل پ�ھ وړان�دې د غ�چ اخیس�تنی ح�قد نا ن�یوالو وسلھ والو ج��و. اصل١۴٨
د ھغو خلکوپھ وړاندې دنور مخالفو اقداماتوسر تھ رسونھ منع ده چ�ې پ�ھ ج���و ک�ې ی�ې.نلري

 )ج.و.ن.ن. (پھ نیغھ برخھ نده اخیستې یا یې ج��ه درولې ده
 

 ذمھ واری او بدلھ
ھ د ھغ�ھ پ�ھ وړان�دې د تیری�و یو دولت د ن�یوال بشري ق�انون د ��ان�رنې ل�ھ کبل�. اصل١۴٩

 لپاره �رم دي
  ھغھ تیري چې د وسلھ والو �واکونو پھ ��ون د ھغھ د ار�انونو لخواترسره کی�ي-الف
 ھغھ تیري چ�ې دھغ�و کس�انواو ھس�تیو لخواترس�ره کی��ي چ�ې دول�ت ی�ې د حک�ومتي واک د-ب

 غ�ود تمرین لپاره توانمن کوي
ترسره کی�ي چې پھ حقیقت کې د دولت دالر��وونو، ھغھ تیري چې د ھغوکسانویا ډلو لخوا-ج

 یا امر او کنترول الندې کار کوي، او
 ھغھ تیري چې د شخصي کس�انویا ډل�و لخواترس�ره کی��ي اوھغ�ھ ی�ې د خپل�ې ادارې پ�ھ تو��ھ-د

 )ج.و.ن/.ن. (پیژني او مني
الزمھ ده چ�ې دد ن�یوال بشري قانون پھ وړاندې د تیریولپاره �رم یوه دولت تھ. اصل١۵٠

 )ج.و.ن/.ن. (پی� شوي زیان او�پی کیدنې بدلھ ورک�ي
 

 �انی مسوولیت یا ذمھ واری
د جرمي اړخھ ھغھ کس�ان د ج���ه ای�زو جرمون�و لپ�اره ��رم دي چ�ې س�رتھ ی�ې. اصل١۵١

 )ج.و.ن/.ن. (رسولي دي
 ��رم قوماندانان او نور مشران پھ جرمي تو�ھ د ھغو ج��ه ایزو جرمونو لپ�اره. اصل١۵٢

 )ج.و.ن/.ن. (دی چې د دوی د حکمونو وروستھ ترسره شویدي
 قوماندانان او نور مشران پھ جرمي تو�ھ دھغو ج��ه ای�زو جرمون�و لپ�اره ��رم. اصل١۵٣

پ�ھ ھغ�ھ ص�ورت ک�ې چ�ې دوی.دي چې د دوی د ترالس الندې کسانو لخوا سر تھ رسیدلي دي
وی ت�ر الس الن�دې کس�ان ن��دې وو چ�ې داس�ېپوھیدل یا د پوھیدو لپاره یې دلیل درلود چې د د

جرمون��و س��رتھ ورس��وي ی��ا ی��ې س��رتھ رس��ول او دوی د خپ��ل واک پ��ھ دوران ک��ې ���ول الزم او
معقول �امونھ ندي اوچت ک�ي تر �و د دوی د دغھ کار مخنیوی وک�ي یا پھ ھغھ صورت کې

 )ج.و.ن/.ن. (چی داسې جرمونھ سر تھ رسیدلی وو �رمو کسانو تھ سزا ورک�ي
.د ھر ج��ه مار دنده  ده چې د �ر�ند او نا قانونھ حکم �خھ س�ر غ�ون�ھ وک��ي. اصل١۵۴

 )ج.و.ن/.ن(
د لوړ مقام د فرمان �خھ اطاعت د ت�رالس الن�دې کس�انو پ�ھ جرم�ی �رمتی�ا ک�ې. اصل١۵۵

پ�ھ ھغ�ھ ص�ورت ک�ې چ�ې ت�ر الس الن�دې ک�س پ�وه وي چ�ې ورک��ي.کم�ت نھ رامن�ت�ھ ک�وي
. یا د ورک� شوي حکم د ناقانونھ �انک�نې �خ�ھ پ�ھ ��کاره پ�وه ش�وی ويشوی حکم ناقانونھ و

 )ج.و.ن/.ن(
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 ج��ه ایز جنایات
 د ن�ی���وال بش���ري ق���انون �خ���ھ س���ختې اوکلک���ې تیروتن���ې ج�����ه ای���ز جنای���ات. اص���ل١۵۶

 )ج.و.ن/.ن. (جوړوي
دولتون�ھ ح�ق ل�ري چ�ې پ�ھ خپل�و مل�ي محکم�و ک�ې د ج���ه ای�زو جنای�اتو �ی�ن�ھ. اصل١۵٧

 )ج.و.ن/.ن. (ال عدالت تھ وسپارين�یو
دولتونھ باید ھغھ ج��ه ایز جنایات چې ویل کی�ي  د دوی د خلکواو وسلھ وال�و. اصل١۵٨

�واکونولخوا او یا د دوی پھ سیمھ کې تر سره شوي دي و�ی�ي او کھ یې وړتی�ا ول�ري ش�کمن
 ھغ�وی قض�اوتدوی باید ھغھ نور ج��ه ایز جنایات ھم و�ی�ی چې پ�ر.کسان دې ھم و�اری

 )ج.و.ن/.ن. (روان وی او کھ یې وړتیا ولري شکمن کسان دې و�اري
د ج����ې پ��ھ پ��ای ک��ې واکم��ن مقام��ات بای��د زی��ار وباس��ي ت��ر �وپرت��ھ ل��ھ ھغ��و. اص��ل١۵٩

شکمنوکسانو�خھ چې پھ ج��ه ای�زو جنای�اتو ت�ورن او محاکم�ھ ش�وي دي ن�ورو ھغ�و کس�انو ت�ھ
یس�تې وه  ی�ا ھغ�و کس�انو ت�ھ چ�ې د وس�لھ وال�ې ج���ېچې پھ نا ن�یوالھ ج��ه کې یې برخ�ھ اخ

.اړون��دو الملون���و ل��ھ کبل���ھ د آزادۍ �خ���ھ ب��ې برخ���ې ش��وي پراخ���ھ ش���ونې ب���نھ اع���الن ک����ي
 )ج.و.ن.ن(

 )ج.و.ن/.ن. ( د جن�ی جنایاتولپاره باید د محدودیتونومقررات و نھ کارول شي. اصل١۶٠
 ډول زیار وباسي تر ��و ی�و او ب�لدولتونھ تر ھغھ بریده چې شونې وي باید ھر. اصل١۶١

.ت���ھ د جن����ی جنای���اتو د�ی�ن���ې او د شکمنوکس���انود ����ارلو لپ���اره آس���انتیاوي رامن�ت���ھ ک����ي
 )ج.و.ن/.ن(
  
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
  
  

 

 


