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  مقدمه
  

 موجـود   يت دادن وضـع   ييـر  همـواره در حـال تغ      د خـو  ي اجتمـاع  ي به تبع زنـدگ    انسان
 راسـتا بـه     ني و او در ا    شود  مي يده د ها  و تحول در تمام عرصه     يير تغ ينا.  است يشخو
كـه  گونـه    آن و تحـوالت را  رييـ  تغ ، در پنـاه آن    تواند تا ب  پردازد ي م ييها چارچوب يينتع

 آن  يازهـا ين و   ي اجتمـاع  ي زنـدگ  ييعـ  طب ير سـ  ينكـه ا  چه ،دي نما يت هدا ،كند  مياراده  
  .باشد مي وار يي قهقرارييمستلزم تغ
 ي با آنكـه بـه شـكل كنـون    ، استهنماندمصون   رييكه از تغ  هايي    ه از عرص  يكي

با توجـه بـه     .  مختلف است  يدولتها ني در ب  ي روابط اشخاص خصوص   ،باشد  مي ديجد
 از قبـل    تـر   آن گـسترده   ير تـأث  ت تحـ  يز او ن   كه رو به گسترش است، روابط      ،انسان يازن

  امـروزه بـر اثـر      ،ميري آن در نظر نگ    ي ماد چوباگر مرزها را فقط در چار     .  است يدهگرد
 از   نه فقط  ،يانسان جوامع   يزندگ.  گرفتن است  يده به ناد  ور اين مرزها  ، روابط يگستردگ

 ي اسـالم  يـدگاه  بلكـه از د    ،اندد   مي 1جهاني اي   كه همه بشر را متعلق به دهكده       ينگاه
 نيا بنا بر  حال تحقق است،در 2ُ»ةوخْ اِ ونَنُمِؤم الْ ماَنّاِ« هاانسان ي برادر يعني ،فراتر از آن  

  .باشند مي خانواده يك بلكه متعلق به ،كدهه ديكنه متعلق به انسانها  همه ،نظر
  منكر ي است، كس  يان اربابان قدرت در جر    ني ب يالملل  بين شهايبا آنكه كشمك  

 ،يـست  ن هدوسـتان  انـسان  تهـاي ي از فعال  تيـ  در حما  يانـسان  جوامع   نوايي   هم  و ييگرا  هم
 گـر  بارهـا نظـاره   .  باشـد  دهييـ  گرا ي به سـرد   ايشده   قطع   آنها تهايدول اگر روابط    يحت
 ظلـم،   ر غلبه بـ   ي برا ، آن ري در غ  ،ي و حت  يعي طب ياي در حوادث و بال    يانسان يكهاكم

                                                                                                                             
1.  village global 
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 هـم   بازهستند، ملموس   يها  نمونه هانيا رچه گ م؛يا  مستبد بوده  كامتجاوز و مبارزه با ح    
 ابـراز محبـت و   ين اهاانسان اما در دل و جان   نيست، اني كه بر ما ع    وجود دارد  يموارد

 همـان سـخن     نيـ د كـه ا    وجـود دار   ،شانتهايـ  فـارغ از مواضـع حكوم      ،دوست داشـتن  
  :  استيمعروف سعد

 درد آورد روزگار  ه   ب ي عضو چو
  

ــرار      دگـــر عـــضوها را نمانـــد قـ
  

روابـط   هاانـسان  و   دهيـ نورد مرزهـا را در    يانـسان  و احساسات    ها يشه اند ن،يبنابرا
 از  ي قـسمت  ،ينـد  فرا يـن  در ا  .داننـد  ينمـ  حـصور م خاص   يين را در قلمرو سرزم    يشخو

 يبند  چارچوب »يخصوص الملل  بينحقوق  « عنوان خاص    تحت او   ياعمال و رفتارها  
 ي متنوع بـوده و قـسمت      اري او بس  يازهاي به تبع ن   يانساناشكال روابط جوامع    .  است شده

 روابـط  نيـ  اسـت و ا    ي و سـار   ي جـار  ،ي و حكمـ   ييقـ  اعم از حق   ، اشخاص نياز آن ب  
 بسته بـه نگـرش خـود        يز به اتفاق كشورها ن    يب و قر  اند   گشته مند  عنوان نظام  نياتحت  

 كـه  ، قواعـد يـن  تمام ايرش پذ،البته. انندد  ميحترم و مندريپذ مي از قواعد آن را   ييك
 بـه   كنـد   مـي  ن جـاد ي ا آنها ي را برا  ي شده است، الزام   جادي مشابه كشورها ا   يز رفتارها ا
 و منـسجم    يكپارچـه  چنـان    الملـل   بـين گرفتـه در عرصـه        چارچوب شكل  كه يل دل ينا
 بـا توجـه بـه       ي هـر كـشور    ، جهـت  نيـ از ا .  باشـد  ين الزامـ  يكننده چنـ   هي تا توج  يستن

 ين كه ا  رديگ ي م يش در پ  شيم خو  نظ حفظ جهت را در    راهها از   يكياقتضائات خود   
 كشورها در خصوص نظام حاكم بـر        ين تا قواعد موجود در ب     گردد  ميموضوع باعث   

 ني مـشترك بـ    ي كـه نظـم امـر      آنجـا  از امـا    بـد؛ اي تنـوع    ي خـصوص  الملـل   بـين  قوقح
  . كاسته شوداين قواعد حصر و حد ي از تنوع ببايد ،ستدولتها

 باعـث   ي خـصوص  الملـل   بـين   موجـود در حقـوق     عـد  تنـوع نگـرش بـه قوا       نيا
 و نظـم    يرد مورد احترام قرار گ    يق طر ين و از ا   رند آن همت گما   ي تا بر معرف   گردد  مي

تكامل  به سوي    همچنان  و يابد تداوم   زي ن الملل  بين ه بر روابط اشخاص در عرص     حاكم
  .يد نماقي طريط

 هشـد  يرفته قواعد پذ  ، در كنار قواعد كلي،     موضوع ما را بر آن داشت تا       ين ا لذا
 جامعـه  ي از اعـضا ييكـ  عنوان ه ب، افغانستاني خصوصالملل بيننظام حاكم بر حقوق    
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 در ارتباط با    ي اتباع افغان  ي برا  را گري د ي از كشورها  يبعضو گاهي قواعد     ،يالملل  بين
 ي احتمـال اتبخش روابط و حالل منازعـ     ييتا روشنا بنگاريم  عكس  بر و   ياتباع خارج 

  . باشدي نظامني از قواعد چنياهآگنا از يناش
 جـوان و   علـت  ه بـ  ،ي خـصوص  الملـل   بـين  حقوق اخصاً ، افغانستان ينظام حقوق 

 يهـا   اسـت كـه در فاكولتـه       ي متمـاد  انيسـال  ،الملـل   بـين  عرصه    در ي حت ، بودن يدجد
آن  تـا نقـاط قـوت و ضـعف            اسـت  يافتـه  امـا نگـارش ن     شود  مي ارائه   پوهنتونهاحقوق  

 يها يشهو در پرتو اند   گردد  بر آن افزوده     م حاك ي حقوق يلها و بر استدال   آشكار شود 
 يـن  لحـاظ ا   نيـ از ا .  همـت گذاشـته شـود      ياحتمـال  يهايمتخصصان بـر زدودن كاسـت     

كـه  را،   قـسمت از علـم حقـوق         نيـ  خود ا  ياحساس وجود داشت تا در حد توان علم       
 بـه   ، به آن وجـود دارد     يز مبرم ن  يازو ن است   يده از گذشته گرد   تر گسترده اريبسامروزه  

  .دهيم كشور قرار ي جامعه علميار و در اختآوريم دريرتحر
 خـصوص انجـام     نيـ  اسـت كـه در ا      ي حاصل مطالعـات   آنچه در مقابل شماست   

 يد، اعــم از اســاتمنــدان، متخصــصان و عالقــهگرفتــه و در قالــب كتــاب در دســترس 
 مجـال   يـن تا ا است   قرار گرفته    نيمحصل و مدافع   ي قضات، ثارنواالن، وكال   ن،يمحقق

 و در تكامـل آن از مـساعدت      دنـ  دسـت بـه قلـم بر       زيم گردد كه استادان فن ن      فراه زين
 ي پختگـ باعـث  شهي كه تكثر انديست ندهي پوشيبر كسآنكه     چه ،ندينما ن يغ در يشخو
  .دنماي يم تيتقورا  ي علميبنيانها و شود مي

 ،يـست  نشي اثـر خـو  يكاسـت  ي بـ  ي مدع ي شخص چيعلم، ه  عرصه    در ،همچنين
 يهـا  و تحـول در جوامـع و عرصـه      رييـ  از تغ  ي ناشـ  اين كاسـتي   قسمت اعظم اينكه    چه
 كاستيهايي در آن بـه       بودن آن كاسته و    دي از جد  ياندكگذر زمان    كه   باشد  مي يعلم

 باشـد امـا   ييهاي كاسـت ي ممكـن اسـت دارا   يـز  اثـر ن   نيـ  ا ين،بنـابرا . وجود آورده است  
 نيـ فع آن و ا ري است در جهت قلم به دست گرفتن برايام خود گي بر كاست يآگاه

 مختلـف  ليـ  كـشور مـا بـه دال   يعلم جامعه    است كه متأسفانه در    يهمان حركت علم  
 گـران ي كـردن آثـار د     ليـ ر تكم د ي اثـر سـع    يـن  كه ما در ا    طور  همان. دور مانده است  

 بكوشـند و منتظـر    اين اثر  يتر تقو د كه   ميخواه ي م يز ن يگر د يشمندان از اند  م،يا داشته
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 ي انتظـار ني در چنـ يـز  نيگـران ممكن است داينكه   چه  نشوند، يستاده ا يگرانحركت د 
 كـشور بـا     يشتر ب له نخواهد داشت كه باعث فاص     ي جز جمود علم   يايجه نت نيباشند و ا  

  .گردد مي كشورها يگرد
 و تعـارض    يصوص خـ  الملـل   بـين  شـده اسـت كـه حقـوق          ي سع ،كتاباين   در

ورد بحـث و     مـ  جلـد  م كيـ  خواهد داشت، در     ي كه در پ   يتهاي به جهت سهول   ،نيقوان
 صـورت گرفتـه اسـت تـا بـه منـابع             ش راسـتا تـال    ين در ا  ،همچنين. دري قرار گ  يبررس

 هيـ  كـه پا   ،ي علمـ  يدار  امانت يز و در ذكر مطالب ن     دشو مراجعه   موجود و در دسترس   
 شي اثـر خـو    يكـه بـرا   اين آثـار     يسندگان مراعات گردد تا به حقوق نو      ، است يقتحق
  .داحترام گذاشته شو اند  انجام دادهي وافري علمشهايالت

  
  عبدالواحد افضلي و محمداسحق رحيمي
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