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 فهرست مطالب

 ب ___________________________________________________________________ شناسنامه اثر

 ۱ __________________________________________________________________ فهرست مطالب

 4 ________________________________________________________________________ مقدمه

 5 __________________________________________________________________ خالصه گزارش

 ۱5 _______________________________________________________________ اتیفصل اول: کل

 ۱5 ___________________________________________ مستقل حقوق بشر افغانستان ونیسیدرباره کم

 ۱6 ___________________________________ ها در قبال حقوق بشرتعهدات دولت ؛یچارچوب حقوق

 16 ________________________________________________ حقوق بشر تیدر مورد رعا یالمللنیالف: تعهدات ب

 19 __________________________________________________ افغانستان در مورد حقوق بشر یب: مقررات داخل

 20 __________________________________________________________ حقوق بشر یبندج: مفهوم و دسته

 22 _________________________________________________ هاداده لیگزارش و تحل هیروش ته

 24 ______________________________________ یاسیو س یاز حقوق مدن یمندبهره تیفصل دوم: وضع

 25 _________________________________________________________________ یحق زندگ

 27 ________________________________________________ زنان هیخشونت عل یایدر قضا اتیالف: نقض حق ح

 27 ____________________________________________________ ییدر اثر محاکمه صحرا اتیب: نقض حق ح

 29 _________________________________________ (یمنازعات مسلحانه )تلفات ملک انیات در جریج: نقض حق ح

 30 ______________________________________________________________ یتلفات افراد ملک زانیم

 31 ____________________________________________________________ 1395با تلفات سال  سهیمقا

 33 __________________________________________________________ یتلفات ملک ییایجغراف عیتوز

 34 _____________________________________________________________ یعامالن تلفات افراد ملک

 36 _____________________________________________________ بر اساس نوع حوادث یتلفات افراد ملک

 37 __________________________________________________________________ حمالت هدفمند

 ۳7 _______________________________ یبه کرامت انسان یحرمتیو ب یاز شکنجه، بدرفتار ییحق رها

 38 ____________________________________________ یالمللنیدر اسناد ب یاز شکنجه و بدرفتار ییالف: حق رها

 39 _______________________________________________________ یمل نیاز شکنجه در قوان ییب: حق رها

 40 ______________________________________________________ در افغانستان یج: آمار شکنجه و بدرفتار

 41 ________________________________________________________ ید: اَشکال مختلف شکنجه و بدرفتار
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 42 ____________________________________________ زنان( هیاز خشونت )خشونت عل ییحق رها

 43 __________________________________________ یو داخل یالمللنیزنان در اسناد ب هیخشونت عل تیالف: ممنوع

 44 ______________________________________________________________ زنان هیب: آمار خشونت عل

 46 __________________________________________________________ زنان هیانواع خشونت عل یبررسج: 

 46 __________________________________________________________________ یکیزیخشونت ف

 47 ________________________________________________________________ یجنس یهاخشونت

 48 ________________________________________________________________ یکالم یهاخشونت

 49 _______________________________________________________________ یاقتصاد یهاخشونت

 50 ___________________________________________________________زنان هیموارد خشونت عل ریسا

 5۱ ______________________________________________________ یشخص تیو امن یحق آزاد

 52 ______________________________________________________ یشخص تیو امن ینقض آزاد زانیالف: م

 53 _______________________________________________ یشخص تیو امن یب: مناطق و اَشکال نقض حق آزاد

 56 _________________________________________________ حقوق مربوط به متهمان و محکومان

 56 _______________________________________________________ متهمان و محکومان یریپذبیالف: آس

 57 ________________________________________________ و اَشکال نقض حقوق متهمان و محکومان زانیب: م

 62 ____________________________________________________________ خانواده لیحق تشک

 64 ______________________________________________________________ انیب یحق آزاد

 67 __________________________________________________ زیآمتجمعات مسالمت یحق آزاد

 7۳ __________________________ یو فرهنگ یاجتماع ،یاز حقوق اقتصاد یبرخوردار تیفصل سوم: وضع

 75 _________________________________________________________________ حق آموزش

 76 _____________________________________________________________ الف: تعداد متعلمان و مکاتب

 76 ______________________________________________________ میاطفال از حق تعل یموانع برخوردار ب:

 78 ___________________________________________________________ معارف یک ملیج: پالن استراتژ

 79 _______________________________________________________ تیمعلول ید: حق آموزش اشخاص دارا

 80 _____________________________________________________________ نقض حق آموزش یایه: قضا

 80 ____________________________________________________ یبه خدمات صح یدسترسحق 

 81 ______________________________________________________ ر مادران و کودکانیوممرگ زانیالف: م

 83 ____________________________________________________________ یب: مراکز ارائه خدمات صح
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 84 ________________________________________________________ یظارت بر مراکز و خدمات صحج: ن

 85 _________________________________________ تیمعلول یاشخاص دارا یبرا یبه خدمات صح ید: حق دسترس

 86 __________________________________________________ یبه خدمات صح ینقص حق دسترس یایه: قضا

 86 ____________________________________________________________________ حق کار

 87 _________________________________________________________________ کار یرویالف: تعداد ن

 88 ____________________________________________________________________ یکاریبب: آمار 

 88 _________________________________________________________________ کار اطفال تیج: وضع

 90 _________________________________________________________ تیمعلول ید: حق کار اشخاص دارا

 91 __________________________________________________________ مربوط به نقض حق کار یایه: قضا

 ۹۱ _________________________________________________________________ تیحق مالک

 ۹۳ _______________________________ نقض حقوق بشر یایدر مورد قضا ونیسیفصل چهارم: عملکرد کم

 ۹4 ______________________________________________________________ اتیافت شکایدر

 ۹5 _________________________________________________________ نقض حقوق بشر یایقضا

 96 ___________________________________________ تیموارد نقض حقوق بشر بر اساس سن و جنس کیالف: تفک

 97 ________________________________________________ تیموارد نقض حقوق بشر بر اساس وال کیب: تفک

 99 __________________________________________________ قبل یهاموارد نقض حقوق بشر با سال سهیج: مقا

 99 _________________________________________________ موارد نقض بر اساس حقوق نقض شده کید: تفک

 100 ______________________________________________________________ ه: مرتکبان نقض حقوق بشر

 101 ________________________________________________________ به موارد نقض حقوق بشر یدگیو: رس

 ۱04 __________________________________________ هاشنهادیو پ یریگجهیفصل پنجم: دستاوردها، نت

 ۱04 _________________________________________________________________ دستاوردها

 ۱07 _________________________________________________________________ یریگجهینت

 ۱0۹ __________________________________________________________________ هاشنهادیپ

 ۱۱۱ _______________________________________________________________________ منابع
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 مقدمه

کمیسیون مستقل  یهاتیصالحقانون تشکیل، وظایف و » 21ماده  1بند  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس

رساله ه، وظیفه و صالحیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را دارد که به استناد آن «حقوق بشر افغانستان

هوری، ی به ریاست محترم جمدر قالب چنین گزارش نتیجه آن را و نموده بررسی نظارت و کشور را وضعیت حقوق بشری

همین گزارش کمیسیون سیزداین گزارش  .دینمایارائه م عموم مردمو  ی مدنی، نهادهاربطیذ، سایر مراجع جرگهولسی

شر در وضعیت حقوق ب گزارش از نیا ادیبنبر  ی و فعاالن مدنیالمللنیبی نهادهامسئوالن دولتی، . در این موضوع است

برای بهبود وضعیت حقوق  توانندیم تصور واقعی به دست آورده و ،ی پیش روهاچالشو  شدهحاصلکشور، دستاوردهای 

 در نظر بگیرند. اقدامات و تدابیر الزم را شانیهابرنامهها و در پالیسی بشر در کشور

 آخریال 1395شمسی )اول جدی  1396ازلحاظ زمانی، این گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان را در سال مالی 

. قسمت اعظم معلومات و آمارهای مندرج در ردیگیمیالدی است( به بررسی م 2017منطبق بر سال  باًیکه تقر 1396 قوس

 دهشگرفته، و معلومات موجود در بانک معلومات کمیسیوندات مستقیم ناظران ساحوی ها و مشاهیافته ازاین گزارش 

ات دیگر نهادهای حقوق ، تحقیقتبطها و نهادهای مرز وزارت خانهعالوه بر آن از معلومات و آمارهای دریافتی ااست. 

 .شده استاستفاده منابع ثانوی عنوانبه نیز ی معتبر داخلی و خارجیهارسانهدر  منتشرشدهی هاگزارشبشری و 

ستان، نمستقل حقوق بشر افغا معرفی کمیسیون فصل است. در فصل اول، بعد ازپنج  و گزارش شامل یک مقدمه

ی شهروندان مندبهره. در فصل دوم، وضعیت شودیمبررسی  هاداده لیتحلو چارچوب حقوقی و روش تهیه گزارش 

یرهنگفافغانستان از حقوق مدنی و سیاسی و در فصل سوم، وضعیت برخورداری مردم از حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

دگی به ی رسینهیدرزمکارنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم، موردبحث شان

 د.ی الزم ارائه خواهد ششنهادهایپو  بندی نهاییم، دستاوردها، جمعحقوق بشر بیان شده و در فصل پنج قضایای نقض

و سایر همکاران کمیسیون مستقل و مطالعات حقوق بشر صادقانه بخش تحقیق ی هایریگیپو  حاصل تالش این گزارش

جا ن باشد. احقـوق بشـر در افغانست واقعی دهنده وضعیتبازتابش که گزار بوده و تالش شده استحقوق بشر افغانستان 

اران همک خصوصبه اندرا یاری کردهبخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر این گزارش  تهیه که در یکساندارد از همه

و تحلیل  یبنددستهی، آوردر دفاتر ساحوی و والیتی و همکاران بخش بانک معلومات که در جمعبخش نظارت و بررسی 

 شود.، سپاسگزاری انددهیکشمعلومات زحمت
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 خالصه گزارش

و دیگر  ساسیبه آن ملحق شده و هم بر اساس اصول قانون ا قبالًالمللی که معاهدات بین موجببهدولت افغانستان هم 

ن راستا در ایمکانات با تمام ا دارد که و تعهدو تحقق حقوق بشر بوده  مکلف به رعایت، حمایت االجراالزمقوانین ملی 

وضعیت  بر هرساله خود یهاتیوظایف و صالح قانون تشکیل، حقوق بشر افغانستان بر اساسکمیسیون مستقل  .تالش کند

، ربطیذ، سایر مراجع جرگهیولسبه ریاست محترم جمهوری،  را چنین گزارشی و نظارت کرده حقوق بشری کشور

همین گزارش کمیسیون است که وضعیت عمومی حقوق سیزداین گزارش  .دینمایارائه م عموم مردمو  نهادهای مدنی

ر سال مالی د وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ازلحاظ زمانی، این گزارش .است به بررسی گرفته را بشر در افغانستان

ها و یافته از ،مندرج در این گزارش. قسمت اعظم معلومات شودیممربوط ( 1396 قوس آخریال 1395)اول جدی  1396

 است. شدهتهیه، در بانک معلومات کمیسیون شدهیآورجمعو معلومات  ناظران ساحوی کمیسیون اتمشاهد

ویش تالش خ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق دفاتر والیتی و ساحوی آمار کلی نقض حقوق بشر:

آن  را در اشکال مختلفقضایای نقض حقوق بشر  لهازجمبر رعایت حقوق بشری شهروندان نظارت کرده و  داشته است

به  1396 تی، معلوم شود که در طول سالدریاف . از تجمیع و محاسبه معلوماتثبت کند )دیتابیس( بانک معلومات چند در

 :جزئیات این آمار قرار ذیل است مورد نقض حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است. 15،528 تعداد

  9754 ( 62.8مورد%)  تلفات ملکی(مسلحانه )نقض حقوق بشر در جریان منازعات، 

 4340 ( 28مورد%) خشونت علیه زنان، صورتبه 

 1182 ( 7.6مورد% )اداره قضیه بانک معلوماتشکایت شهروندان و ثبت در  در قالب 

 252 ( به شکل سلب حیات در اثر مح%1.6مورد )شکایت خصوصیان بدون ه صحرایی یا خشونت علیه زناکم 

نشانگر کاهش  ،مورد بود و مقایسه این دو آمار 16،765شده در کمیسیون نقض حقوق بشر ثبت واردم 1395در سال  

 است. 1396در سال  نقض حقوق بشر یشدهثبتموارد  7.3%

 مدنی و سیاسی مندی شهروندان از حقوقالف: وضعیت بهره

 کال مختلفبه اشحق زندگی  ،هاخشونتاستمرار وضعیت جنگی و گستردگی  در افغانستان به دلیلحق زندگی: 

ر مستقل حقوق بش بر اساس آمارهای کمیسیون .اندشدهقربانی نقض این حق  ی از شهرونداننقض شده و تعداد زیاد

 سلب حیات مورد 277 شده است کهثبت مورد نقض حق حیات 3657تعداد درمجموع به  1396در طول سال افغانستان، 



 

6 

 

تلفات مسلحانه )در جریان منازعات آن  مورد 3368و  در اثر محاکمه صحرایی مورد 12 ،خشونت علیه زنان یدر قضایا

 بوده است. ملکی(

مورد قتل ناشی از خشونت  277 درمجموع 1396در سال  حیات در قضایای خشونت علیه زنان: نقض حق 

بوده  یناموس یبا انگیزه قتل( %49) آن مورد 136قتل  مورد 277ز مجموع ااست.  شدهثبتعلیه زنان در دفاتر کمیسیون 

 . مقایسه آماردیرسیممورد  234مجموع قضایای خشونت علیه زنان که منجر به سلب حیات بود، به  1395در سال  .است

 است افتهیشیافزا %15زنان آمار خشونت منجر به سلب حیات  1395نسبت به سال  1396که در سال  دهدیمنشان 

نشان داده است  1396 کمیسیون در جریان سال معلومات دریافتی حیات در اثر محاکمه صحرایی:نقض حق 

به قتل نفر  12 ،نفر 15 جملهاند. ازه یا ضرب و شتم گردیدهدمحاکمه صحرایی به قتل رسی جهیدرنتنفر  15 درمجموعکه 

 .اندقرارگرفتهو دو زن، مورد ضرب و شتم  دیگر شامل یک مرد نفر 3رسیده و 

و ناامنی، استمرار جنگ  مناطق کشور ناامن بوده و بسیاری از 1396 در سال نقض حق حیات در جریان منازعه:

مجموع تلفات  1396ی کمیسیون، در طول سال مالی هاافتهی بر اساس است. شدیدی به افراد ملکی وارد ساخته یهابیآس

 938مرد،  هاتن آن 4196، نفر 9754از میان  ۱.زخمی( رسیده است 6386کشته و  3368نفر ) 9754تعداد افراد ملکی به 

 نامشخص بوده است. (%20.6) گریدنفر  2016اند و سن و جنسیت بوده ها طفلآنتن  2604ها زن، تن آن

است. پس  و اطفال زنانبیشتر از  (%43.2) این ارقام بیانگر این است که در جریان منازعات مسلحانه آمار تلفات مردان 

در مرحله سوم قرار دارند. آمار کسانی که سن و جنسیتشان  (%9.6زنان )بیشترین تلفات را داشته و  (%26.6اطفال )از مردان، 

جموع ها به مکشته دهد. نکته دیگر اینکه، نسبتکل آمار تلفات ملکی را تشکیل می %20.6بوده و  نامشخص بوده نیز بلند

مردان را  میان مجموع تلفات ملکی دراز  %46.9 ،هاکشته کهتلفات در میان مردان بیش از زنان و اطفال است. درحالی

 است. %13.7و بین اطفال  %38.5این نسبت بین زنان  ،دهدیمتشکیل 

از این جمله  نفر بود که 10342، مجموع تلفات ملکی، تعداد 1395 در سال :۱۳۹5مقایسه تلفات ملکی با سال  

 1396در سال  هاکشته، آمار 1395نسبت به سال  دهدیمنشان  می شده بودند. مقایسه آمارنفر زخ 7656نفر کشته و  2686

ن افزایش تعداد و است. ای افتهیکاهش %6مار مجموع تلفات اعم از کشته و زخمی در حدود اما آ شیافزا %25بیش از 

                                            
( است، آمار تلفات ملکی در این گزارش با گزارش خاص تلفات ملکی 1396قوس  آخری ال 1395از اول جدی ) یمالمقطع زمانی این گزارش سال  کهنیا. به دلیل 1

 به نشر رسید، متفاوت است. 1397ثور  10شد و در تاریخ خورشیدی می 1396شامل کل سال  که



 

7 

 

شدت گرفتن بیشتر منازعات مسلحانه و مرگبارتر شدن  پیچیدگی و به معنای تواندیم 1396در سال  هاکشتهنسبت 

 .ندنیصدمه ببکشته شده و  ملکیِ فیصدی بیشتر از افراد ی جنگی باشد که باعث شده استهاکیتاکت

ثبت گردیده  %32.7بیشترین تلفات در حوزه جنوب غرب با رقم  1396 در سال مناطق جغرافیایی تلفات ملکی:

( نیز در درجه سوم %14.8شرق )( به ثبت رسیده است. حوزه %18.7) مرکزاست. در درجه دوم، بیشترین تلفات در حوزه 

و ( %7.7(، حوزه شمال شرق )%8.1(، حوزه جنوب )%11.6غرب )حوزه  یشتر را به خود اختصاص داده است.تلفات ب

 ( کمترین تلفات افراد ملکی به ثبت رسیده است.%6.5) شمالحوزه 

های تمام تلفات ملکی، گروه %59.2عامل  ،1396های کمیسیون، در طول سال بر اساس یافته مالن تلفات ملکی:اع

از تلفات ملکی نیروهای دولتی و  %13.8 عامل ،(%8و داعش  %51طالبان به شمول شبکه حقانی دولت )مخالف مسلح 

مانده باقی %0.2شده و انجام توسط عامالن نامعلوم %25 اند وبودهحامی دولت المللی تلفات نیز نیروهای بین از %1.8عامل 

 ( صورت گرفته است.مورد 23افغانستان )نیز در اثر حمالت راکتی نیروهای پاکستانی در شرق 

( در اثر %26.5مورد آن ) 2581 ، از مجموع تلفات ملکی،1396 سال در لفات ملکی:انواع حوادث منجر به ت

 1310های کنار جاده، ماین جهیدرنت( %14.4مورد ) 1404ی زمینی و هاجنگ( در اثر %24.1مورد ) 2337حمله انتحاری، 

حمالت  جهیدرنت( %6.1مورد ) 591حمالت راکتی و  جهیدرنت( %12.9مورد ) 1255( در اثر ترور و کشتار، %13.4مورد )

 است. دادهرخدر اثر حادثه نامعلوم  (%2.6)مانده مورد باقی 258 هوایی اتفاق افتاده است.

صورت گرفته و  مذهبعهیشهای علیه هزارهبارها  1396حمالت هدفمند تروریستی در طول سال  حمالت هدفمند:

 ند.ه اتن دیگر از افراد ملکی مجروح شد 413و  تن از افراد ملکی، کشته 219عداد به ت درمجموعدر اثر این حمالت، 

ت ئااکه جهت بهبود اجر ییهابا همه تالش :به کرامت انسانی یحرمتیبو  بدرفتاری حق رهایی از شکنجه،

از طریق اعمال شکنجه و  است، متأسفانه هنوز همگرفته  المللی صورتاز طرف نهادهای ملی و بین یادارات دولت

قضیه در مورد  136، 1396. طبق آمار کمیسیون در سال گیرداحترامی قرار میمورد بی کرامت انسانی شهروندانبدرفتاری، 

قبل از سال  شده است. درکمیسیون ثبت کرامت انسانی شهروندان در نادیده گرفته شدنو  ارتکاب شکنجه و بدرفتاری

 یحرمتیبشکنجه، بدرفتاری و  شدهثبتکه آمار  دهدیمو مقایسه این دو آمار نشان  شده بودثبت قضیه 82 ،1395آن یعنی 

به اشکال مختلف نقض شده است؛ از  در سال قبلاین حق  است. افتهیشیافزا %66حدود  1396به کرامت انسانی در سال 
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 مورد تجاوز و 13مجازات تحقیرکننده و ظالمانه، ی یا رانسانیغمورد رفتار خشن و  66مورد شکنجه،  50قضیه،  136میان 

 1نمونه هم سائر موارد بوده است. 5ی جنسی و کشبهرهمورد  2

زن که مورد خشونت  2286 تعداد به 1396 دهد که در سالکمیسیون نشان می بانک معلومات خشونت علیه زنان:

که تعداد  1395 اند. این تعداد نسبت به سالبرای دادخواهی به کمیسیون مراجعه و قضیه ثبت کرده ،بودند قرارگرفته

در یک فورم ثبت شکایت از سوی  کهییازآنجا. است %10.5 افزایش دهندهنشان رسید،نفر می 2046به  کنندگانمراجعه

 راد شاکیتعداد اف رد خشونت همواره بیشتر ازیک شاکی، ممکن است انواع مختلف از خشونت به ثبت برسد، تعداد موا

مورد  5575به ثبت رسیده است. این آمار نسبت به سال گذشته که  علیه زن مورد خشونت 4340، 1396در سال لذا  است و

 (%32.7) مورد 1420 ،انزن هیخشونت علمورد  4340از مجموع  دهد.کاهش را نشان می %22.1خشونت به ثبت رسیده بود، 

 749 ی،و روان یلفظ خشونت( به %30.3) مورد 1317 ی،جنس یهاخشونت ( به%5.3)مورد  228 ی،کیزیف یهاشونتخ به

 ارتباط دارد. سایر موارد خشونتر به گید (%14.4مورد ) 626ی و خشونت اقتصادبه  (%17.3مورد )

شده ثبت در کمیسیون مورد نقض حق آزادی و امنیت شخصی 234 ،1396در سال  حق آزادی و امنیت شخصی:

نقض حق آزادی و  نسبت به سال قبل از آن، 1396در سال بنابراین  رسید.می مورد 203به  1395در سال  است. این رقم

یمتوقیف خودسرانه مربوط  مصونیت از به حق، این بیشترین موارد نقض است. افتهیشیافزا %15حدود  امنیت شخصی

طبق آمار کمیسیون  بعدی قرار دارد. یهادر ردهاختطاف و نقض حریم خصوصی  ،وجرح، تهدید به مرگضرب. شود

ن رقم ای و در دفاتر مختلف کمیسیون ثبت شده استخالف قانون توقیف خودسرانه و  مورد 128به تعداد  1396در سال 

 .از مجموع قضایای نقض حق آزادی و امنیت شخصی است 54.7%

مورد آن به حقوق متهمان و  559، تعداد قضیه نقض حقوق بشر 1182 از مجموع حقوق متهمان و محکومان:

 به اشخاص ،اداره قضیه بانک معلوماتدر  از مجموع قضایای ساالنه نقض حقوق بشر %47.3 اینکه محکومان ارتباط دارد.

ر در نقض حقوق بش ین گروه از شهروندان و وضعیت ناگواری جدی اریپذبیآسمتهم و محکوم ارتباط داشته، نشانه 

قضیه به  95قضیه به موضوع عدم برخورداری از حق رجوع مؤثر به دولت،  196از این موارد  مراکز سلب آزادی است.

قضیه به عدم برخورداری از استماعیه  33ی، رقانونیغقضیه به توقیف و نگهداری  70عدم تعیین سرنوشت در میعاد قانونی، 

                                            
تعداد،  ازنظر. بنابراین ممکن است شودیمی به کرامت انسانی حرمتیبی و هر نوع بدرفتار. مقصود از این عنوان در این گزارش، شامل شکنجه به معنای خاص، 1

 مواردی که در بانک معلوماتی اداره قضیه تحت این عنوان ثبت شده است، بیشتر از موارد خاص شکنجه در گزارش خاص شکنجه باشد.
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 153است.  شدهیمقضیه دیگر به وجود تبعیض در روند رسیدگی مربوط  6ی به وکیل، قضیه به عدم دسترس 6عادالنه، 

 .شودینمی بنددستهنیز موارد پراکنده و متفرقه است که ذیل عناوین مشخص  ماندهیباقمورد 

در  متعدد هایناهنجاریو سنتی و فرهنگی  ورسومآداببه دلیل حاکمیت برخی  در افغانستان حق تشکیل خانواده:

از حق آزادی در  دختران خصوصبهجوانان تعدادی از  دختران، خریدوفروشاجباری، بد دادن، بدل،  هایازدواجقالب 

قضیه نقض حق آزادی در ازدواج و انتخاب همسر در  55تعداد  1396در طول سال مالی  .شوندمی حرومانتخاب همسر م

( به مردان و پسران مربوط %20مورد ) 11و به زنان و دختران  (%80آن )مورد  44 که شدهثبتبانک معلومات کمیسیون 

 مورد 5 مورد به حق حمایت از خانواده، 15ممنوعیت ازدواج اجباری است،  مورد مربوط به 28تعداد  بینازاین .است بوده

 .شودمیمربوط  در طفولیت ازدواجمصونیت از  حقبه

ی جدی هاچالش، هنوز هم آزادی بیان ینهیدرزم افغانستان انکاررقابلیغی دستاوردها باوجود حق آزادی بیان:

تعداد حوادث  و ها موفق نبوده استامنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه نیتأم دردولت افغانستان  ،مثالعنوانبه وجود دارد.

تازه نهادهای حمایتی  است. دهیرسمورد قتل  21 مورد ازجمله 166به  1396مالی در سال  ایعلیه فعاالن رسانه بارخشونت

 ای که کمیسیون در مورد آزادی بیان انجام داده است،اس تحقیق جداگانهبر اس .برندیمرنج  ، از کمبود امکاناتتأسیس

رای ب ها بودجه کافیبسیاری از رسانه ی است.رساناطالعو  ایچالش در برابر کار رسانه نیتریاز جدیکی  ،مشکالت مالی

توقف کنند. را م تشانیفعالی پسین، هاسالها در این مشکالت سبب شده است که شماری از رسانهیشان ندارند و هاتیفعال

مخالفان،  یبه هدف خاموش ساختن صدا یمقامات دولت یاز سو دیو تهد تیمحدود جادیدر مورد اعمال فشار، ا

 تالش کردهه ها برسانه کنترلبرای  حکومتای به گفته فعاالن رسانه .است منتشرشدهیی از سوی نهادهای مدنی هاگزارش

 است. و در مواردی هم موفق شده

ان در خصوص افغانست ی که کمیسیون مستقل حقوق بشراجداگانهدر تحقیق  :زیآممسالمتحق آزادی تجمعات 

است، هم با فعاالن مدنی و هم با نمایندگان حکومت  ( انجام داده1395-1396) ریاخدر دو سال  حق آزادی تجمعات

ها و و نسبت به سیاست نگاهی انتقادیکارنامه حکومت به  عموماً فعاالن مدنی  مصاحبه شده است. در این مصاحبه،

که حکومت  دندمعتق مسئوالن حکومتیی حمایت از آزادی تجمعات اعتراض دارند، اما نهیدرزم های حکومتپالیسی

دث برخی از حوا عمل کند. به گفته آنان زیآممسالمترد به تعهد خود در قبال حمایت از تجمعات و تظاهرات تالش دا

در قبال تجمعات و تظاهرات نیز به خاطر  های تخریبی دشمن است و برخی محدودیتهابرنامهناگوار ناشی از پیچیدگی 

و  جنبش روشنایی کنندگانمظاهرهی عملی برای هاتیمحدودکنار ایجاد برخی  در تهدیدات جدی امنیتی بوده است.
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جدید  و طرح اولیه قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات جنبش رستاخیز، تصمیم حکومت در مورد تعدیل قانون جدید

وق قیک و هنجارهای حتدموکرا یهاارزش، را با قانون اساسیآن  فعاالن مدنیو بسیاری از  با انتقادهای زیادی مواجه شده

رایط توشیح شد، ازنظر زمان، مکان و ش جمهورسیرئدر این متن قانونی که در ماه سنبله از سوی  تلقی کردند. مغایربشر 

 جرگهیولساز سوی  25/10/1396در تاریخ  فعالًقانون  نیا است. شده وضعی زیاد برای برگزاری تجمعات هاتیمحدود

در مقایسه با دستاوردهای  تواندیمتصویب و اجرائی شود،  و بدون تعدیل به شکل فعلی اگر ت، اما در آیندهرد شده اس

 ی حق اجتماعات و تظاهرات تلقی شود.نهیدرزم واضح گردعقبقبلی، یک 

 مندی شهروندان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیب: وضعیت بهره

ب ه گفتمان رایج حقوق بشر غایی از عرصو فرهنگحقوق اقتصادی اجتماعی  در سطح جهانی کشورها در بسیاری از

 نسل اول حقوق بشر از توجه مردم و مسئوالن دولتی اندازهبهنسل دوم حقوق بشر نیز  در افغانستان نیز رسدیمبه نظر  است.

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و  عنوانبهاست که  یاین ادعا میزان اندک قضایای برخوردار نشده است. شاهد روشنِ

مورد نقض حقوق بشر که با شکایت  1182از مجموع  1396در سال  مثالعنوانبهاست.  شده ثبتدر کمیسیون  فرهنگی

 .شودیم( به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط %8)حدود  مورد 94 صرفاًشهروندان ثبت شده است، 

 یاریرمعیغهای ، ساختمانکل مکاتب افغانستان %45از وزارت معارف  آمدهتدسبهمعلومات  بر اساس حق آموزش:

ی باز و منزل شخصی مشغول امکانات در محالت چون: تعمیر کرایی، مسجد، خیمه، فضا حداقلدارد که متعلمان با 

گزارش داده  رفعالیغباب مکتب را  1050سیستم معلوماتی وزارت معارف حدود  1396. همچنین در سال اندآموزش

 رسد.می ونیلیم 3.5، به روندینمیونسیف تعداد اطفالی که مکتب  2017بر اساس گزارش سروی سال  است.

 در دو دسته بیان شده است:دالیل نرفتن اطفال به مکتب  نیترعمده

ی و اقتصادی فرهنگ رتباط داشته و شامل موانعموانعی است که به خواست مردم ا دسته، این موانع مرتبط به تقاضا:اول: 

ای، ی زبانی و منطقههاتفاوت، زودهنگامی هاازدواجفرهنگی، شامل اعتقادات مذهبی و سنتی،  -. موانع اجتماعیاست

ت داخل ی زبانی و آزار و اذیهاتیمحدودشاگردان، پایین بودن سطح تعلیمی والدین،  وبرگشترفتمصون نبودن مسیر 

، کار ریپذبیآسها، نبود سرپرستی مناسب برای اطفال شامل فقر و درآمد کم فامیلصنف است. همچنین موانع اقتصادی 

 .ردیگیبرمی کاری بعد از فراغت را در هافرصت، هزینه خرید لباس و قرطاسیه، کرایه موتر و نبود ال در بازاراطف

بیجاشدگان، کمبود امکانات برای و  هایکوچکمبود امکانات برای زندگی  موانع مرتبط به عرضه خدمات تعلیمی:ب: 

 ربناهایزمعلمان زن و معلمان مسلکی، غیر مرتبط بودن نصاب، کمبود  خصوصبهی دوره طفولیت، کمبود معلم هاآموزش
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 زجملهابرای دسترسی اطفال دارای معلولیت،  هاتیمحدودو تجهیزات، محدودیت برای جذب اطفال سن باال در مکاتب و 

 دسترسی نداشته باشند. تیتربعث شده تا اطفال به تعلیم و موانعی هستند که با

 ادشدهی یهاچالشکه  اندداشتهبیان  ی آموزش،نهیدرزم ادشدهی یهاچالش دیتائمقامات وزارت معارف کشور با 

 رفاًصکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  .حل خواهد شدهای پیشرو ی که این وزارت برای سالهابرنامهتطبیق  درنتیجه

 ثبت کرده است.قضیه نقض حقوق بشر در خصوص حق آموزش  2

توسط سازمان صحی  میالدی( 2017سال ) 1396سال مالی  ی که دراتازهسروی  حق دسترسی به خدمات صحی:

 این سروی والدت زنده بیان کرده است. 100،000 نفر در هر 661 مادران را ریوممرگانجام شد، میزان  در افغانستان جهان

بر اساس گزارش  افزایش است. %43.6 (1389سال مالی قبل )هفت سال  نسبت بهمیزان مرگ میر مادران که  دهدیمنشان 

سال )1396 سال در تازهتولد زنده بوده است. سروی  1000طفل در هر  91به  1394 نوزادان در سال ریوممرگ، میزان فوق

نسبت  ،1396 در سال میزان مرگ میر نوزادان بنابرایننفر بیان نموده است.  22را  نوزادان ریوممرگ میزانمیالدی(  2017

، نیازمندی منابع بشری وزارت 1400الی  1396 رشد نفوس از سال نظرداشتدر با  است. افتهیکاهش %75.8 1394 به سال

داکتر  1516در حال حاضر سکتور صحت  نیبنابرام طبی است. و دیگر متخصصان علو نفر داکتر 4333به  صحت عامه

 خدمات صحی است. ارائهکمبود داکتران در مراکز  %30 دهندهنشاناین رقم  داردکمبود 

ثبت نموده  در رابطه به نقض حق صحت مورد 14، 1396کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در جریان سال 

بود مربوط به کم تیفیباکی به خدمات صحی در دسترس هاچالش نیترعمدهکه  دهدیمقضایای به ثبت رسیده نشان  است.

برخورد  زن و کارکنان خصوصبهصحی  کارکنان، دوری راه خانه تا مرکز صحی، کمبود تیفیکیبادویه، وجود دواهای 

 است. کنندگانمراجعهنادرست کارمندان مراکز صحی با 

این آمار  از نیروی کار، فاقد شغل هستند. %42.2، ارت کار و امور اجتماعیزبر اساس آمار دریافتی از و ر:حق کا

و  ئمجرا افزایش میزانجوانان،  گسترده تشدید ناامنی، مهاجرتی ناگواری چون امدهایپعواقب و  تواندیم ،زیاد بیکاری

 1395که در سال  هایریگمیتصمبر اساس سروی مشارکت زنان و مردان در  به دنبال داشته باشد.را افزایش شمار معتادان 

 تعداد زنان در ادارات ی قرار دارند، زنان هستند.ریگمیتصمی هاپستدرصد کسانی که در  11است، در حدود  شدهانجام

 صادر شده است. زنان جواز کار از تن 13،825برای  1396سال  در بوده است و 89822 ،1395در سال  یدولتملکی 

اطفال  %90از  بیش در مورد پیامدهای کار شاقه اطفال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی بر اساس

آنان در  %10و بیشتر از  ساعت در روز 7تر از آنان باال %60بیش از و ساعت در هفته  35بیشتر از  مصروف در کار شاقه،
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نارضایتی، رقم نسبتاً باال  %43.5در برابر  %56.5یزان رضایت اطفال از کارشان با رقم م .کنندبرخی از ساعات شب کار می

به دلیل  اطفال %13.2اما  ،آورندمیاطفال از کارشان درآمد به دست  %84.8ها داده بر اساس. ه استو برخالف انتظار بود

( از %12.6( و کار در برابر غذا )%11.5ض والدین )(، کار در برابر قر%21(، کار در خانه )%35.6کار برای آموزش حرفه )

مزد  درصد %81.7 . از میان کسانی که درآمد دارند،اندندادهسؤال جواب  به ماندهیباق %2 کنند.کارشان مزد دریافت نمی

 .کنند( می%3.8) اندازپس(، مصرف یا %5.9خانه ) هیو کرا( %8.6در خرید غذا )های خود داده و بقیه به خانواده کار خود را

ه است. قضایای ثبت کرد مورد نقض حقوق بشر در رابطه به نقض حق کار 14کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

دولتی، ترک وظیفه به دلیل  اداراتبرابر در جریان استخدام در  که عدم برخورداری از فرصت دهدیمبه ثبت رسیده نشان 

 .اندکردهدر شکایات خود درج  کنندگانمراجعه ی است کههاتیشکا نیترمهمآزار و اذیت و معاش اندک از 

 49حقوق بشر که در دفاتر مختلف کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است،  در قضایای نقض حق مالکیت:

 49. از این دهدیمحقوق بشر را تشکیل  از مجموع قضایای نقض %4.1مورد به نقض حق مالکیت اختصاص دارد که 

مورد دیگر در مورد به مصونیت از مداخله  21شهروندان،  به نقض حق مالکیت فردی یا جمعینمونه آن  24مورد، 

 ی در ملکیت شخصی و سه مورد متفرقه ارتباط داشته است.رقانونیغخودسرانه و 

 ج: عملکرد کمیسیون در رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر

. دیمان تیشکا ونیسیکم نیخود به ا یدر صورت نقض حقوق بشر تواندیانستان، هر کس مافغ یقانون اساس حیتصربه

 یریگیت و پثب افت،یدر، «مستقل حقوق بشر افغانستان ونیسیکم یهاتیو صالح فیوظا ل،یقانون تشک» 21طبق ماده 

افغانستان  مستقل حقوق بشر ونیسیکم فه،یوظ نیاست و در جهت انجام ا ینهاد مل نیا فیاز وظا یشهروندان بخش اتیشکا

 یجنبه حقوق بشر یدارا یافتیدر یهاتیالبته همه شکا .کندیم افتیشهروندان در یرا از سو یادیز اتیساالنه شکا

 اتیآمار شکا شهیهم لیدل نی. به همشودیمربوط م یحقوق بشر ریغ یبه مسائل حقوق هاتیاز شکا یبلکه برخ ،ستنی

 شهروندان است. تینقض حقوق بشر بر اساس شکا یایاز تعداد قضا شتریب ون،یسیثبت شده در کم

ی شده پرخانه ونیسیدر دفاتر کم تیشکافورم  3407درمجموع به تعداد  1396 یمالسال  در دریافت شکایات:

مجموع  از( توسط مردان به ثبت رسیده است. %66.7مورد ) 2271( توسط زنان و 33.3) تیشکا 1136، تعداد نیاز ااست. 

مورد به ثبت  442شکایت و هرات با  580مورد، فاریاب با  810از والیت کابل با  تیشکا نیشتریب ،شکایات دریافتی

 بوده است. مورد 1182 ،شدهدادهتشخیص  نقض حقوق بشر تعداد مواردی که. رسیده است
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 بانک معلوماتر در موارد نقض حقوق بش 1182از مجموع  قضایای نقض حقوق بشر:مشخصات قربانیان در 

 ( مربوط به%93.7مورد آن ) 1103و  دهدیم( آن را قضایای مربوط به اطفال تشکیل %6.7مورد ) 79، 1اداره قضیه

 .شودیمبه قربانیان مرد مربوط  (%78.8آن )مورد دیگر  932 به زنان و (%21.2) مورد از نقض 250است.  ساالنبزرگ

 %13 ،اداره قضیه بانک معلوماتنقض حقوق بشری زنان بر اساس  بنابراین .بود %34.7 ،1395 در سال آمار زنان قربانی

 است. افتهیکاهش

 مورد 379ت والیت کابل با ثب ی مختلف،هاتیوالاز میان  تفکیک قضایای نقض حقوق بشر بر اساس والیت:

و  (%6.9)قضیه  81با ، والیت هرات (%7.7)قضیه  91، والیت قندوز با (%16.5)مورد  195، والیت فاریاب با (31.2%)

 از مجموع قضایای نقض حقوق بشر بر اساس شکایت را به خود اختصاص داده است. (%5.2)قضیه  61والیت بغالن با 

 بر اساس بشرموارد نقض حقوق  که دهدیمنشان  مقایسه آمار :۱۳۹5نقض حقوق بشر با سال  مقایسه قضایای

مورد نقض حقوق  582 صرفاًدر سال گذشته  کهیدرحالاست.  افتهیشیافزابیش از دو برابر  1396سال  در شکایت مردم

 .رسدیممورد  1182به  1396اداره قضیه به ثبت رسیده بود، این آمار در سال  بانک معلوماتبشر در 

، یبشری موردبررس حق 18ن دهد که از میانشان می اداره قضیه ارقام بانک معلومات حقوق نقض شده: یبنددسته 

عنوان حق نقض شده، حقوق مربوط به متهمان و محکومان با  15در میان نقض گردیده است.  بشری از حقوق مورد 15

 .است نقض شده بیشتر %11.5و حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری با  %19.8 با آزادی و امنیت شخصی حق 47.3%

مورد  732معلوم شده است که مسئولیت ارتکاب  1396ی سال هاافتهتحلیل ی جهیدرنت مرتکبان نقض حقوق بشر:

مجموع قضایا  %38.1مورد دیگر که  450 بوده است و هاگروه( بر عهده نهادها و یا %61.9)از قضایای نقض حقوق بشر 

در  دولت ی، نحوه و میزان دخالتموردبررسفردی ارتکاب یافته است. یکی از موضوعات  صورتبه، دهدیمرا تشکیل 

، دولت دخالت مستقیم داشته است، در (%80) قضیه 920هد که در دیم نشانقضیه نقض حقوق بشر است. نتیجه بررسی 

بوده و نقشی  رفعالیغمحل نقض حقوق بشر  مورد دیگر در 34بوده است، در  میرمستقیغمورد دیگر دخالت دولت  22

 خأل قانونی وجود داشته است. ماندهیباققضیه  6نداشته است و در خصوص 

در بعضی از قضایا بیش از یک نوع رسیدگی صورت گرفته،  کهییازآنجا رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر:

مورد  395. در این میان، رسدیم مورد 1538ی کمیسیون در مورد قضایای نقض حقوق بشر، به هایدگیرسمجموع 

                                            
 شود.ی میریگیو پثبت  شانیبشربانک معلوماتی که در آن شکایت شهروندان از نقض حقوق  .1
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برای مقامات  (%20.5مورد ) 315ی شده است و مستندساز (%22.2مورد ) 341اقدام قانونی صورت گرفته است،  (25.7%)

 حضوری مالقات صورت گرفته است. صورتبهنیز با مقامات دولتی  (%20.4مورد ) 313است و  شدهارسالدولتی مکتوب 

قضیه در حال رسیدگی است  365است،  شدهبسته در جریان پیگیری قضیه 92 ،1396قضیه در سال  1182از مجموع 

 بیترتنیا. بهدهدیممجموع قضایا را تشکیل  %61.3امسال،  شدهحلمجموع قضایای  .است شدهحلقضیه دیگر  725و 

 ارجاع شده، پاسخگویی ونیسی نقض حقوق بشر که توسط کمیادر قبال قضای %61حدود گفت که دولت در  توانمی

 است. ماندهینشده باقحل ،دهدیماز مجموع قضایا را تشکیل  %30.9 قضیه که 365مثبت داشته است. اما 

ت. اس آمدهدستبهدر عرصه حقوق بشر  یتوجهقابل یهاشرفتیپدر افغانستان  1396در سال  نکته پایانی اینکه:

نتخاب ابه موارد ذیل اشاره کرد: به عضویت افغانستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد،  توانیمنمونه  عنوانبه

 یجزائ یالمللنیمحکمه ب بررسی مقدماتی آغاز ،(APF) کیپسفایآس یحقوق بشر یمل یمجمع نهادها یافغانستان به رهبر

 بیتصو، نجهضد شک ونیاز مواد کنوانس یبرخ و انصراف از حق شرط نسبت به یاریبه پروتکل اخت الحاق، در افغانستان

ناسایی حقوق ش. ضمن توجه به این نکته که شدن کد جزا االجراالزمو  منع شکنجه ونیسیکم سیتأس، قانون منع شکنجه

 الزم و ارزشمند بوده و دولت افغانستان نیز ، اقدامو استفاده از راهکارهای حقوقی برای حمایت از آن هادولتبشر توسط 

یاساسعد بُ. کافی نیست ییتنهابهشناسایی حقوقی شد که  ادآوریداشته است، باید  توجهقابلدر این حوزه دستاوردهای 

ن راه ی مؤثری در ایهاگامحقوق بشری در سطح جامعه است. تا زمانی که  یسازنهینهادعملی و تحقق عینی و  ، جنبهتر

حمایت واقعی از حقوق بشر مستلزم مبارزه  کهییازآنجا ق بشر، امید بست.به پیشرفت واقعی حقو توانینمبرداشته نشود، 

 ت،اس ستیزطیمحجمعیت و آلودگی  هیرویبافزایش  توسعه نامتوازن، تبعیض، بیماری، نادانی،فقر، پیگیر علیه گرسنگی، 

 شود. هروکاستفای های کلیشهی نمادین، شعارهابرنامهبه شناسایی آن در متون حقوقی، برخی  ،حقوق بشری گفتماننباید 
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 فصل اول: کلیات

ق و تحلیلی سپس چارچوب حقوقی و روش تحقی در این فصل ابتدا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معرفی شده و

 گزارش تهیه شده است، تشریح خواهد شد. که با استفاده از آن،

 درباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 بُن مفاد توافقنامه مبنای بر 16/3/1381تاریخ  درعنوان نهاد ملی حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به

یک ماده آن به  اختصاص و 1382افغانستان تأسیس گردید. با تصویب قانون اساسی در سال  جمهورسیفرمان رئ لهیوسبه

ساسی جدید در قانون ا شد. برخوردار مبنای محکم قانونی افغانستان ازمستقل حقوق بشر  ونیسیکم این نهاد حقوق بشری،

یون بهبود و حمایت از آن، کمیس منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان ودولت به»بیان داشته است:  58ماده 

 .«دینمایمستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس م

مبنای عمل، ، «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یهاتیو صالح قانون تشکیل، وظایف»با تصویب  1384 سال در

قانون مذکور،  5و مشخص شد. بر اساس ماده  تعریف واضح صورتبه ت کمیسیونالو تشکی هاتیصالحوظایف، اهداف، 

ز نظارت ا -3تعمیم و حمایت از حقوق بشر،  -2نظارت بر رعایت حقوق بشر،  -1اهداف کمیسیون عبارت است از: 

اتخاذ تدابیر  -5بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و  -4وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق بشری، 

 در کشور. منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشربه

پاریس از میان  این اعضا باید مطابق اصول .شودیکه هرکدام به نام کمیشنر یاد م است عضو 9کمیسیون دارای 

یمتعیین مهور جبرای پنج سال از سوی رئیس و باورمند به حقوق بشر انتخاب شوند. کمیشنران شدهشناخته یهاتیشخص

تنوع  که کندیمبه نحوی انتخاب اعضا را  پاریس نامهاصول در نظرداشتطی یک پروسه شفاف و با  جمهورسیرئو  دنشو

ز میان اعضا از . رئیس کمیسیون انه کمیسیون بازنمایی شودیو فرهنگی موجود در افغانستان در آی ، جنسیتیقومی، زبانی

یون ن کمیسیگردد. همچنها انتخاب میتوسط خود آن ا،از میان اعض کمیسیون معاون، اما شودیجمهور تعیین مطرف رئیس

 .قرار داردیه رئیس اجرائ ،که در رأس آناست امور اداری، دارای داراالنشاء  شبردیمنظور پبه
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یم و اجرا متنظی آن ساالنه و برنامه عمل کیبرنامه استراتژ این نهاد ملی، مستقل بوده و بر مبنای قانون،ای هعالیتف

در  سیون، این کمیکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانی هاتیصالحتشکیل، وظایف و  قانون 2 . بر اساس مادهشود

 یهاتیو در انجام فعال دینمایطور مستقل فعالیت مبه است، شدهسیمی افغانستان تأسچوکات دولت جمهوری اسال

 1383از سال  ونیسیکم .دهدیک عمل قرار مکشور را مال خویش، احکام قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذ

. برنامه عمل شودمی 1393-1397های سال ، شاملبرنامه استراتژیک فعلیداشته است و  کیاستراتژبرنامه  ،تاکنون

 گردد.تهیه می کیساالنه بر اساس برنامه استراتژ نیز کمیسیون

عالوه بر ارد. د هشت دفتر ساحوی و شش دفتر والیتی در سطح کشوردفتر مرکزی کمیسیون در کابل بوده و این نهاد 

ررسی نظارت و ب -2، آموزش حقوق بشر -1ذیل فعالیت دارد:  کاری یهابخشاداری و حمایتی، کمیسیون در  یهابخش

حمایت و انکشاف  -5اطفال، حمایت و انکشاف حقوق  -4، حمایت و انکشاف حقوق زنان -3،های حقوق بشریتخطی

 -8نظارت بر نیروهای امنیتی و دفاعی(، آمبودزمن ) -7،تحقیق و مطالعات حقوق بشر-6، حقوق اشخاص دارای معلولیت

 .یدهگزارشت، ارزیابی و بخش نظار -9( و بشردوستانه بخش نظارت ویژه )رعایت حقوق

 در قبال حقوق بشر هادولتچارچوب حقوقی؛ تعهدات 

قبال  در هادولتی المللنیبشود. ابتدا تعهدات چارچوب حقوقی این تحقیق در دو بخش جداگانه توضیح داده می

تان در قبال داخلی افغانسی قوانین هابخش نیترمهمی، تشریح شده و سپس المللنیبحقوق بشر بر مبنای اسناد مختلف 

 حقوق بشر بررسی خواهد شد.

 ی در مورد رعایت حقوق بشرالمللنیبالف: تعهدات 

 معاهداتدر مورد حقوق  1969وین مصوب  ونیدر کنوانس ازجملهکه  المللنیباساس مفاد قواعد عام حقوق  بر

یز در عرصه ن بشرحقوق  ینهیدرزم .دارندمسئولیت ی المللنیبی عضو در قبال مفاد هر نوع معاهده هادولتاست،  شدهانیب

 حالنیدرع .اندرفتهیپذرا  هاآننیز عضویت ها دولت تیاکثر و شدهبیتصوتدوین و معاهدات برخی اسناد و  یالمللنیب

 ،یکنون یالمللنیدر نظام ب جهی. درنتدشویقواعد آمره محسوب م ءِجز یالمللنیبدر عرصه  حقوق بشر قیاز مصاد یبرخ

 تیعضوبوده و  یحقوق بشر و هنجارهای نیقبال مواز درها، تعهدشان دولت یالمللنیمهم تعهدات ب یهااز عرصه یکی

در  یحقوق بشر یهاارزش تیها و رعامفاد آن قیاعالن تعهد به تطب یبه معنا ،یحقوق بشر یهاونیها در کنوانسدولت

 است. تشانیقلمرو صالح
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یافته  ی حقوق بشر نیز بازتابالمللنیبدر بسیاری از اسناد  هادولتی حقوق بشری از سوی هاارزشاین تعهد به رعایت 

احـترام بـه  قیو تشو شبـردیتحت عنوان اهـداف مـلل متحد، پ ملل متحد مـنشور 1ماده  3در بـند ، مثالعنوانبه است.

 .ته استقرارگرف دیمورد تأک دین ـای، زبان یتنژاد، جنس ثیحاز  زیهمگان بدون تما یبرا یاساس یهایآزاد و حـقوق بشر

است و شورای اقتصادی و اجتماعی  1و اجتمـاعی ، ترویج حـقوق بشر از وظایف شورای اقتصادیرمـنشواین  68طبق مـاده 

آن شده جایگزین  3به بعد منحل شده و شورای حقوق بشر 2006نهادی که از سال ) 2به همین منظور، کمیسیون حقوق بشر

 طورنیهـای دیگـری هم ایجاد نماید. همدر صورت نیـاز به همین منظور کمیسیون تواندینموده است و م سیرا تأس است(

ها برای اتخاذ اساسی و تعهدات دولت یهایمـنشور نیـز به احـترام جـهانی و رعایت حـقوق بشر و آزاد 56و  55مواد 

 الزم در این زمینه اشاره نموده است. ریتداب

در قبال حقوق و  هاملتکه تفاهم مشترک  ، سند مهم جهانی دیگری است1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  

ست، آور نیقراردادی الزام ازنظری، اعالمیه بوده و المللنیبی اساسی انسان را اعالم داشته است. هرچند این سند هایآزاد

 بدیل جهانی بر توجه،است. در این سند بی افتهیدستی به جایگاه شایسته و موقعیت معنوی ممتازی المللنیب اما در عرف

در مقدمه آن بیان شده است که  ازجملهصورت گرفته و  دیتأکی انسانی هایآزادحقوق و  ، احترام و عمل بهآموزش

ی اساسی را با همکاری سازمان هایآزادعی حقوق بشر و تا احترام جهانی و رعایت واق اندشدهی عضو متعهد هادولت»

 و حقوق اقتصادی، اجتماعیی المللنیبکنوانسیون و  سیاسی والمللی حقوق مدنی بین کنوانسیون« کنند. ملل متحد تأمین

های عضو را با وضع رعایت حقوق بشر توسط دولت ی است کهالمللنیباز دیگر اسناد مهم  1966فرهنگی مصوب 

 .ه استاجرائی تضمین نمود هایمانتض

رخی حقوق بشر ب المللنیبپرداخته شده است، در نظام  هاانسانعالوه بر این اسناد عام که در آن به حقوق بشری همه 

از اسناد خاص نیز تدوین و تصویب شده است که حوزه شمولیت آنان، یا موضوعات خاص مانند ممنوعیت شکنجه یا 

، ناپدیدشدگان اجباری و کارگران مهاجر است. هاتیاقلخاص مانند زنان، اطفال، افراد داری معلولیت،  یهاگروهحقوق 

رفتار یا مجازات خشن،  و شکنجهضد کنوانسیون  4کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادیاز اسناد چون:  توانیم مثالعنوانبه

                                            
1. UN Economic and Social Council (ECOSOC). 

2. UN Commision on Human Rights. 

3.UN Human Rights Council 

 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 1969. مصوب 4
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کنوانسیون حقوق افراد دارای  ،3حقوق طفل ونیکنوانس، 2علیه زنان ، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض1زیرآمیتحقو  یرانسانیغ

و کنوانسیون حمایت از تمام افراد در  5کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان ،4معلولیت

، ماحتراو، مکلف به های عضتمامی دولت هاکنوانسیوناصول مندرج در این  موجببه نام برد. 6برابر ناپدید شدن اجباری

 حمایت و توسعه حقوق بشر هستند.

به  متعهد یالمللنیب ازنظرکنوانسیون را پذیرفته و  7عضویت  یکنوانسیون اصلی حقوق بشر 9میان دولت افغانستان از 

است. عضویت افغانستان به کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون  هاآنرعایت مفاد 

ضد شکنجه، در سال به کنوانسیون  1987در سال  افغانستان بوده است. 1983حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 

ر نوع تبعیض علیه زنان ملحق شده است. عضویت رفع ه کنوانسیونبه  2003به کنوانسیون حقوق طفل و در سال  1994

 7صورت گرفته است. 2012افغانستان در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز در سال 

 :شودیشامل سه نوع تعهد م حقوق بشر تیعضو در قبال رعا یمشهور، تعهد کشورها یبندمیتقس کیبر اساس 

گذاشته  احترام یدارد به مفاد مقررات حقوق بشر فهیام، هر دولت عضو، وظبه احترام: بر اساس تعهد به احتر تعهد -1

تا در  کندیدولت عضو را وادار م را نقض نکند. تعهد به احترام یبشر یهاحق میرمستقیو غ میصورت مستقو خود به

 قوق بشر نشود.نقض ح سازنهیو عملکرد دولت، سبب و زم یسینداشته و قانون، پال یمنف ریحقوق تأث نیمردم از ا یمندبهره

در  رگید یاز مداخله افراد و گروها یریدولت در جلوگ فیبه تکل / حفاظتتی: تعهد به حمامایتبه ح تعهد -2

بودن، احترام و عدم دخالت دولت،  طرفی، صرفاً بمایتانجام تعهد به ح ی. براشودیاز حقوق بشر مربوط م یمندبهره

اشخاص  کهیتعهد، درصورت نیانجام دهد. طبق ا زین مثبتاز حقوق بشر اقدامات  تیر حماد دیبلکه دولت با ست،ین یکاف

 شدهعیکه حق آنان ضا یدارد از افراد فهیدولت وظ شود،یم شانیمردم از حقوق بشر یمندمانع بهره گر،ید یهاو گروه

 کند. تیقرار دارد، حما عییدر معرض تض ای

                                            
 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.1984. مصوب 1

 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.1979مصوب  .2

 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.1989مصوب  .3

 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.1989مصوب  .4

 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.1990. مصوب 5

 عمومی سازمان ملل متحد. مجمع 2010. مصوب 6

7. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN
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 یصورت عملبه شان،یمردم از حقوق بشر یمندتالش کند که بهره دیدولت بااین تعهد، به اجرا: بر اساس  تعهد -3

دار صورت دوامبه دیبلکه با کند،ینم تیکفا تیصرف احترام و حما فه،یوظ نیانجام ا یشود. برا نیفراهم و تضم ل،یتسه

 1مردم باشد. یحقوق بشر یعمل تیآن، رعا جهیکه نت ردیاقدامات مثبت صورت بگ

تعهد  است. شدهمیتقس مثبتدر قبال حقوق بشر به دو نوع تعهد منفی و تعهد  هادولتی دیگر، تعهد بندمیتقسدر یک 

دستگاهکه  شودیماست و این تعهد در صورتی انجام  مداخله دولتعدم به معنایدارد و  یمنف تیماهمنفی و سلبی دولت، 

 نشود. شانیانسانها و عملکرد خود مانع برخورداری مردم از حقوق پالیسی قوانین، بـا وضع یو حکومت یدولت و ادارات ها

 یبرا. تسین یکاف وجهچیهالزم است اما به ،صرفاً رفع مانع است و رفـع مانـع ،دولت مداخلهعدمتوجه داشت که  دیاما با

به  لهازجمتعهد مثبت دولت انجام دهد.  زین ثبتاقدامات محقوق بشر از  تیدر حما دی، دولت بادولتتعهد کامل انجام 

 ت ازعالوه بر حمای کند. تیقرار دارد، حما عییدر معرض تض ای شدهعیکه حق آنان ضا یاز افراد این معنا است که دولت

، آن جهیه نتکو سازنده در دستور کار خود داشته باشد  اقدامات مثبتمستمر صورت به دیباقربانیان بالفعل و بالقوه، دولت 

 3«نیتضم» واژه، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی 2ماده  1دربند  2.باشد ی همه شهروندان کشورحقوق بشر یعمل تیرعا

و مثبت  یـجابیاقدامات ا سلسله کیملزم هستند تا  کنوانسیون عضو یهاکه دولت صراحت داردواژه  نیکاررفته است. ابه

دیگر مناسب  یو راهکـارهاها ی پالیسیریکارگو به انجام دهند سند در این شدهتیتـحقق کـامل حقوق حما یرا بـرا

 .دینفراهم نمابرخورداری از حقوق بشر  یبرا را الزم یهانهیزم

 در مورد حقوق بشر افغانستانب: مقررات داخلی 

در  را بشری ی حقوقهاونیکنوانسمفاد اعالمیه جهانی و  کشورهاالمللی حقوق بشر، برخی از در کنار معاهدات بین

با در  دولت افغانستان مثالًی کرده است. نیبشیپ آن رای مهم برای اجرای هاضمانتقوانین اساسی خویش گنجانیده و 

لت به ایجاد دو» :مقرر داشته است فعلیماده ششم قانون اساسی در در قبال حقوق بشر،  خود المللیتعهدات بین نظرداشت

عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین  اساس بریک جامعه مرفه و مترقی 

ترتیب  به همین.« باشدمناطق کشور، مکلف می یهمهو انکشاف متوازن در  قبایل واقوام  یهمهوحدت ملی، برابری بین 

المللی که بین هایمیثاق، الدولبینمنشور ملل متحد، معاهدات »ماده هفتم قانون اساسی، دولت مکلف به رعایت  موجببه

                                            
 .143-144، ص 1396. مختار حسین حیدری، حقوق بشر، کابل: نشر واژه، 1

 .38، ص 1387 ،یدمفجنده، محمد، قم، دانشگاه ، مترجم: حبیبی میو فرهنگحقوق اقتصادی اجتماعی  یالمللنیببه توسعه میثاق  یاندازچشم ،کریونمتیو سی.آر.  .2

3.Ensure 
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 همچنین در متن قانون اساسی افغانستان به هدف نظارت شده است.« جهانی حقوق بشر اعالمیه وافغانستان به آن ملحق شده 

قانون  58و گنجانده شده است. بر اساس ماده  ینیبشیپنهاد ملی حقوق بشر  یگذارانیبنمستمر بر وضعیت حقوق بشر، 

ر بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بش منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان ودولت به»اساسی، 

 «در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. تواندیهر شخص م .دینمایافغانستان را تأسیس م

فصل دوم قانون اساسی که به حقوق و وجایب اتباع  ،شودیمی بشری مربوط هاحقفوق که به تمام  داتیتأکعالوه بر 

، مثالانعنوبه شود، فهرستی از حقوق بنیادین بشر را رسمیت داده و تضمین نموده است.ماده می 38و شامل  یافتهاختصاص

ه در ، حق رهایی از شکنج23، حق حیات در ماده 22برابری در مقابل قانون و ممنوعیت تبعیض بین شهروندان در ماده 

، حق دسترسی به عدالت در ماده 36در ماده  زیآممسالمت، حق برگزاری تجمعات 34، حق آزادی بیان در ماده 29ماده 

، حق دسترسی به خدمات صحی در 48، حق کار در ماده 40، حق ملکیت در ماده 43، حق آموزش در ماده 51و ماده  27

 .است شدهانیب 39در ماده  وگذارگشتو حق  52ماده 

قوانین و مقررات متعددی در افغانستان در ارتباط با برخی از مصادیق حقوق بشر  تاکنون 1381از سال  بر آنعالوه  

به قانون حمایت از حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، قانون منع  توانیم مثالعنوانبهتدوین و تصویب شده است. 

ستان های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانون تشکیل، وظایف و صالحیتخشونت علیه زنان و قانون منع شکنجه و قان

 زمانهم اما در فصل دوم و سوم این گزارش ،ندارداشاره کرد. در اینجا ضرورت و فرصت برای تشریح این قوانین وجود 

 با بررسی موضوعات مرتبط، به برخی از مواد این قوانین اشاره خواهد شد.

ی، به آن ملحق شده و هم بر اساس اصول قانون اساس قبالًالمللی که بینمعاهدات  موجببهدولت افغانستان هم  بنابراین

 یالمللنیببیشتری را در راستای تحقق تعهدات ملی و  یهاتالش و تحقق حقوق بشر بوده و باید مکلف به رعایت، حمایت

 ارائه کند. شدهمشخصرا نیز در زمان های حقوق بشری خود و گزارش حقوق بشری خود برداشته

 حقوق بشر بندیمفهوم و دستهج: 

حقوق بشر نسبت به  1.انسان است از آن برخوردار استحقوق بشر عبارت از حقوقی است که فرد صرفاً به دلیل آنکه 

قوق بشر بر مبنای کرامت انسانی ح المللنیبنظام  2برابر و یکسان انسان هستند. طوربه هاانسانهمه  هر انسان برابر است، زیرا

                                            
1.Robert L. Maddex, International Encyclopedia of human rights: freedoms, abuses and remedies, 

Wshington D.C., CQ press, 2000, page 168. 
 .3، ص 9613. رحمان علی جاوید، رساله آموزشی اساسات حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل: 2
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، دهدیم لیکتشجهانی حقوق بشر که بنیاد اصلی این نظام را  هیاعالم در وی شده است گذارانیبنبرابر همه افراد  و حقوق

 جهانی حقوق بشر چنانکه از نامش پیداست، هیاعالمی آورده شده است. اما بنددستهفهرستی از تمام حقوق بشری بدون 

حقوق بشر، اعضای جامعه  المللنیبدر نظام  یهنجارسازی در ادامهنیست.  آورالزام قراردادی ازنظریک اعالمیه بوده و 

 رقابت وتدوین شود. وضعیت خاص تاریخی  آورالزامی بشری در قالب سند هاحقی تصمیم گرفتند که مجموعه المللنیب

نوانسیون ی بلکه در قالب دو سند: کالمللنیبآور نه در یک سند الزام آورالزامباعث شد که این سند  و غرببلوک شرق  بین

میالدی  1966ی در سال و فرهنگی حقوق اقتصادی، اجتماعی المللنیبی و کنوانسیون اسیو سی حقوق مدنی المللنیب

قش جدی ن و جهان سوم توسعهدرحالی، کشورهای المللنیبسیون کنوان تصویب شود. درزمان تدوین و تصویب این دو

ی بعد که کشورهای بیشتری در آسیا و افریقا به استقالل دست یافتند، به خواست و هاسالگزار نداشتند، اما در  ریتأثو 

 مطرح شد. جیتدربه، دسته دیگر از حقوق انسانی نیز هاآنپیگیری 

ه کی مصادیق حقوق بشری، نظریه نسل بندی حقوق بشر مطرح شد. قبل از همه کارل واساک بنددستهاین  جهیدرنت 

 ونسکویبه مجله  اشیشنهادیدر طرح پ ،حقوق بشر در استراسبورگ را بر عهده داشت یالمللنیها ریاست مؤسسه بسال

ق ی کرده است. این سه نسل حقوبنددستهحقوق بشر را به سه نسل  و مجموع، به ارائه این نظریه پرداخته 1977در سال 

 وبشر یا حقوق اقتصادی، اجتماعی  حقوق دوم ی، نسلاسیو سیا حقوق مدنی  سل اول حقوق بشر: ناندعبارتبشری، 

 یا حقوق همبستگی. نسل سوم حقوق بشری و فرهنگ

از  یبرخوردار به حق توسعه، حق توانی، مشودیمی بنددسته 1گیحقوق همبستذیل که در  ییهاحق انیاز م

 ، حق ارتباطات، حق میراث مشترک بشریت، حق تعیین سرنوشتبشردوستانهی هاکمک، حق دریافت سالم ستیزطیمح

 هادولت شود که در داخل نظم کنونی جهانبه این واقعیت توجه می ،در این نسل از حقوق بشر  و حق صلح اشاره کرد.

دهای المللی، نهاهای بینهای دیگر چون ارگانو سازمان های افراد نبوده و نهادهازمندیتمام نیا نیقادر به تأم یی،تنهابه

 بنایمهمدیگر حق و تکلیف دارند. بر  یتضمین و حمایت از حقوق بشر، جینسبت به ترو انسانیغیردولتی و همه افراد 

را  آنان ه ودانست صاحب حقهای توسعه خود را در برابر کشور افتهینکشورهای فقیر و توسعه ،این نسل از حقوق بشر

و  حفظ تیمسئول ، تلقی بر این بود کههای اول و دوم حقوق بشردر نسل .دندانیم تعهداتشانبه انجام تکالیف و  موظف

ها حضور عناصر دیگر چون جامعه مدنی، ارگان ،اما در نسل سوم حقوق بشر ،هاستبر عهده دولت ، تنهاتضمین حقوق بشر

اسی دارای اهمیت اس ،. آنچه در نسل سوم حقوق بشرشده است تربرجسته، المللیهای غیردولتی داخلی و بینو سازمان

                                            
1. Solidarity Rights 
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 حقوق همبستگی،امر فردی است، اما در  صرفاًدو نسل اول، بودن آن است. حق در  یجمع ماهیت دوگانه فردی و است

 1.شودیمتلقی  صاحب حق ،خاص یهابه دلیل عضویت در گروه حقوق افراد انسانی و هم مثابهبهحقوق بشری هم 

کمک  ،هانروشمندتر آ و عملی کردن تربندی و فهم آسانبه دسته ،گانههای سهبندی حقوق بشر در قالب نسلتقسیم

 تنیدگیدرهم و وابستگی متقابل هادستهو  هاحقوق در این نسل مصادیقآن است که تمام  توجهقابلو  اما نکته مهم ،کندیم

ایبه تعیین ش را بر دیگری برتری داد. به دلیل همین ی حقوقهادسته کدام از اینمراتب هیچسلسلهبا تعیین توان نمی دارد و

ا نادرست حقوق بشر ر بندی و نسل تفکیک ی از اندیشمندان،که برخ ی بشری استهاحق تأخرو  و تقدم مراتبسلسله

ای برای نهتواند دستاویز و بهااما نمی ارد،با خود د عملی فواید ،گانههای سهم حقوق بشر به نسلقسیبنابراین ت .اندخوانده

نسلی از حقوق بشر، نسل دیگری از حقوق بشر را نقض کرده یا مسکوت  نیها قرار گیرد تا به بهانه تأمافراد و دولت

اما نباید فراموش کرد ویژگی حقوق بشر  ،اندشدهیبندگوناگون بشری گرچه در سه نسل جداگانه دسته یهاحق .دنگذار

 باشد.و به هم وابسته  کیتفکرقابلیشمول، غاین است که جهان

و  ی و هم در سطح ملیالمللنیبنسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق همبستگی هنوز هم در سطح  ینهیدرزم کهییازآنجا

ی بشری در عین اینکه در هاحقتدوین و تصویب نشده است، این بخش از  آورالزامم حقوق افغانستان اسناد در نظا

بوده است، هنوز در حوزه نظارت، بررسی و  دیتأکی آموزشی و آگاهی دهی کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد هابرنامه

گی مستقیم به حقوق همبست صورتبهن گزارش نیز گرازش دهی این نهاد ملی قرار نگرفته است. به همین دلیل در ای

 نسل اول و نسل دوم حقوق بشر در دو فصل بررسی خواهد شد. صرفاًپرداخته نشده و 

 هادادهو تحلیل روش تهیه گزارش 

یآورمعجاست، به این معنا که با استفاده از معلوماتی که از منابع مختلف  توصیفی این گزارش یک گزارش عمدتاً

در برخی  توصیف و گزارش خواهد شد. در کنار توصیف وضعیت موجود، 1396وضعیت کلی حقوق بشر در سال ، شده

 تفادهمورداس معلوماتو چرایی وضعیت کنونی و آثار و پیامدهای آن نیز مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.  هانهیزم موارد،

 است: شدهیآوراز چند طریق جمعدر این تحقیق، 

                                            
 20حقوق بشر، به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  نامهژهیوی حقوق بشر؛ عناصر فرایند واحد، روزنامه جامعه باز، هانسل. مختار حسین حیدری، 1

 .1392قوس 
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روزه تعدادی مهه شده توسط شاکیان نقض حقوق بشر در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون:قضایای ثبتشکایات و  .1

شده توسط . تمام شکایات ثبتکنندیاز شاکیان نقض حقوق بشر به دفاتر کمیسیون مراجعه و شکایت خود را ثبت م

 در موردبانک معلومات  یهادادهاز  ،. در این گزارششودیم یبندبانک معلومات دفتر مرکزی توحید و دسته

زارش، منبع اصلی مواد خام این گ عنوانبهو قضایای نقض حقوق بشر بر اساس شکایت شهروندان  شدهشکایات ثبت

 شده است.استفاده

 یهادادهاز ، شدهثبتر شکایات و قضایای عالوه باطالعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:  یهابانک .2

اطالعات خشونت علیه زنان، نظارت ساحوی اطفال، نظارت ویژه درباره حقوق بشردوستانه و تلفات ملکی  یهابانک

 .شده استنیز در این گزارش استفاده

تحقیقی  یهاکمیسیون هرساله گزارش مختلف: یهانشر شده توسط کمیسیون و سازمان یهاتحقیقات و گزارش .3

عالوه بر کمیسیون نهادهای حقوق  شده است.ها نیز استفادهاز آن ،این گزارشتهیه در که  رساندیمختلفی را به نشر م

ی بشری تحقیق نموده و هاحقکلی یا در مورد برخی از  صورتبهحقوق بشر  ینهیدرزمی و داخلی نیز المللنیببشری 

 ست.ا قرارگرفته مورداستفادهمنابع تهیه معلومات  عنوانبهنیز  هاگزارشی منتشر کرده است و این هاگزارش

کمیسیون  یهاتیصالحقانون تشکیل، وظایف و  6بر مبنای ماده  مصاحبه با ادارات و نهادهای مرتبط دولتی:  .4

و سایر اتباع  یردولتیغدولتی و  مؤسسات، ادارات و هاوزارتهای عدلی و قضائی، رگانمستقل حقوق بشر افغانستان، ا

 در مورد برخی از. بر این اساس نمایند همکاری کمیسیون با قانون این  ف مندرجدر تحقق اهدا اندمکلفکشور 

 ورتصبهی بشری که معلومات کافی در دسترس نبوده است، با مسئوالن برخی از ادارات و نهادهای دولتی هاحق

زارش برای تکمیل و غنای بیشتر گاز این طریق،  شدهحاصلگرفته و از معلومات  مصاحبه صورتیا حضوری  نیآنال

 است. شدهگرفتهبهره 
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 ی از حقوق مدنی و سیاسیمندبهرهفصل دوم: وضعیت 

ت فهرسدارد و  سمیبرالیل ی اندیشههادر ارزش شهیکه ر است یاسیو س یحقوق مدن ، مجموعهنسل حقوق بشر نینخست

ل شده و بخش اصلی این سند جهانی را تشکی آوردهابتدای اعالمیه جهانی حقوق بشر  درحقوق بشر،  نسل از نیامصادیق 

حقوق  اتیدر ادب درواقع. است یآزاد یعنیشعار انقالب فرانسه  نیاز نخست برگرفته انسانی، حقوق دسته از نیادهد. می

 ییمورد شناسا المللیاسناد بین در عمالًو  شدهترجمه یاسیو س یبه حقوق مدن ی فردی عمومیهایبشر، انواع آزاد

حقوق مدنی و  یالمللنیبدر مورد این نسل از حقوق بشر، کنوانسیون  یالمللنیب آورالزامسند  نیترمهم .است قرارگرفته

 در، کنوانسیون این 49ماده  مطابق و رسیده ملل سازمان عمومی مجمع تصویب به 1966 دسامبر 16 در است که 1سیاسی

 .ه استدش االجراالزم 1976 چمار 23

 فهرستی بشر حقوق جهانی اعالمیه با مقایسه و در بوده ماده 53 و ، شش بخشمقدمه یک بر مشتمل کنوانسیون این 

این کنوانسیون بر حق  1در ماده  .بردارد در را سیاسی و مدنی حقوق اول حقوق بشر یعنی از نسل ترمفصل و ترجامع

کنوانسیون که به تعهدات  2ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. در ماده هانهیزمها در تعیین سرنوشت ملت

شده که حقوق شناخته شوندیمتعهد م کنوانسیون نیا عضو یهادولتشده است که شود، بیانهای عضو مربوط میدولت

، زبان، نژاد، رنگ، جنس لیاز قب یزیگونه تمابدون هیچ تشانیحاکم ودر قلمر میافراد مق هیرا درباره کل ثاقیم نیدر ا

 کنند نیممحترم شمرده و تض ،هاتیوضع ریسا ایثروت، نسب  ،یاجتماع ای یمنشأ مل گر،ید دهیعق ای یاسیس دهیمذهب، عق

ق زن و مرد این کنوانسیون مشخصاً به برابری حقو 3ماده در  .تدابیر مختلف بهره بگیرند و برای رسیدن به این هدف از

دیت العاده که یک خطر عمومی موجونیز به موضوع تعلیق برخی از مواد این کنوانسیون در وضعیت فوق 4شده و ماده اشاره

 شده است.کند، پرداختهملتی را تهدید می

به حق  توانشده است که ازجمله میهای مدنی و سیاسی بیانترین حق( مهم6-27در بخش سوم این کنوانسیون )مواد  

و  آمدورفتزندگی، حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری، ممنوعیت بردگی، حق آزادی و مصونیت شخصی، حق آزادی 

                                            
1. International Covenant on Civil and political Rights 
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انتخاب مسکن، حق برابری در مقابل قانون و محکمه، حق محاکمه عادالنه، حق مصونیت حریم خصوصی، حق آزادی 

آزادی بیان و تجمعات، حق تشکیل خانواده، حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی، ازجمله  حق فکر، وجدان و مذهب،

 شده است.هایی است که در این کنوانسیون بیانترین حقمهم

 1983جنوری سال  24. افغانستان نیز در تاریخ اندکردهصورت کامل عضویت این کنوانسیون را قبول کشور به 169تاکنون 

 زنظرارا پذیرفته و نسبت به محتوای آن هیچ قید و شرطی قائل نشده است. بنابراین  المللنیبعضویت این کنوانسیون 

ق در این فصل از تحقیق برخی از مصادیق نسل اول حقو است. آورالزامحقوقی، تمام مفاد این کنوانسیون برای افغانستان 

افی در های کدر افغانستان معلومات و داده هاآناز  یمندبهرهبشر که از اهمیت بیشتر برخوردار بوده و در مورد وضعیت 

 دسترس است، بررسی خواهد شد.

 حق زندگی

 برخوردار انسانی باید از آن و فردحقوقی است که هر شخص  نیترمهمیکی از  حقوق بشر حق زندگی المللنیب نظامدر 

 شدهیبندروهگبنیادین  ریو غی بر اساس اهمیت، مجموعه حقوق افراد انسانی به حقوق بنیادین بندمیتقسیک  درشد. با

 دانندیمبشر  یهاحقی نسبت به برخی از توجهکمی را قبول نداشته و آن را باعث بندمیتقسبرخی این نوع  اگرچهاست. 

اجماعی، همه حق  صورتو بهبدون شک  حالنیدرعاز حقوق نیز اختالف وجود دارد،  و در تعیین مصداق این دو دسته

بنیادین حقی  حق این اجماع نیز روشن است؛ لیدل .آورندیممصادیق حقوق بنیادین به شمار  نیترمهمزندگی را یکی از 

بودن وابسته به زنده ،حقوق بشرصادیق م تمام کهبه دلیل این باشد و بر آنی دیگر متوقف حقوق انسانی از مندبهرهاست که 

ق ی یک ح، حق زندگاز دست خواهد داد کاربرد خود را ایارزش دیگر  حقوق نبود زندگی، در صورتو  است خود بشر

 1.دارد تیاولو گریبر حقوق د جهیدرنتبنیادین بوده و 

قرار  صرف ابزاری سوءاستفادهنباید مورد  وجهچیهبهغایت ذاتی به شمار آوریم که  اگر انسان را به لحاظ اخالقی

عنصر این موجود باشد. انسان  نیترمهموی متجلی است،  حیات انسانی که در حیات بیولوژیک رسدیمبه نظر  بگیرد،

و  نیتریاهیاپفاقد حیات یعنی انسان فاقد شعور، عقل و اختیار انسانی. از همین رو است که باید حیات را به لحاظ اخالقی 
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که  است و انسانِ زنده است هاارزشو خاستگاه دیگر  سرمنشأعنصرِ ارزش انسانی دانست. حیات در این نگاه  نیتریادیبن

 1آزادی و مالکیت برای او معنا دارد.

ی هاحق ی، این حق یکی از اولینالمللنیباست که در تمام اسناد اصلی  بودن حق حیات نیادیو بنبه دلیل همین اهمیت 

 ی برایزندگ ها مکلف به رعایت حقو دولت شدهتیاز این حق حما ارهاب یالمللنیدر اسناد بحقوق بشری است.  فهرست

 تیو امن ی، آزادیهر کس حق زندگ» است: آمده 3ماده در اعالمیه جهانی حقوق بشر  ازجمله. اندشهروندان خود شده

حق  زادر اول فهرست حقوق،  باًیتقرحقوق بشر است،  المللنیبشالوده نظام  درواقعاعالمیه که  نیدر ا «.دارد یشخص

 از زندگی حق»ت: اس آمدهنیز  سیاسی و مدنی حقوق یالمللنیب کنوانسیون 6 ماده از 1 بند در. است ادشدهزندگی ی

 خودسرانه )بدون توانینم را فردی هیچ. شود حمایت قانون موجببه باید حق این .است انسان شخص ذاتی حقوق

و دارد، د دیتأکاین ماده ضمن اینکه بر ذاتی بودن حق زندگی برای همه اشخاص « .کرد محروم زندگی ( ازقانونی مجوز

در  االجراالزمیک شعار مطرح باشد، بلکه قانون  عنوانبه: اول اینکه حق زندگی نباید کندیممطلب مهم دیگر را نیز بیان 

 و بدون مجوزخودسرانه  توانینمی را کسچیهادین حمایت کند. دوم اینکه جدی از این حق بنی صورتبهباید  هر کشور

 کرد. محرومقانونی از حق حیات 

هدید صورت جدی در معرض تحق زندگی به ،هاخشونتاستمرار وضعیت جنگی و گستردگی  در افغانستان به دلیل

 یو محاکمه صحرای ناموسی یهاترور، قتل حمالت نظامی، مانند حمالت انتحاری، به اشکال مختلف بوده و این حق مهم

ر مستقل حقوق بش بر اساس آمارهای کمیسیون .اندشدهقربانی نقض این حق  ی از شهرونداننقض شده و تعداد زیاد

عنوان بهآن  مورد 3368شده است که ثبت مورد نقض حق حیات 3657تعداد درمجموع به  1396در طول سال افغانستان، 

 مورد دیگر در اثر محاکمه صحرایی بوده است. 12مورد در قضایا خشونت علیه زنان و  277، فات ملکیتل

 ۱۳۹6موارد نقض حق حیات در سال مالی 

 فیصدی تعداد نقض حق حیات اَشکال

 %7.5 277 نقض حق حیات در قضایای خشونت علیه زنان

 %0.3 12 نقض حق حیات در اثر محاکمه صحرایی

 %92 3368 تلفات ملکی(مسلحانه )نقض حق حیات در منازعات 

                                            
 .37، ص هایآزادو  هاحقجستارهای تحلیلی از  سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم: .1
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 %100 3657 مجموع موارد

ی بررسی شده و سپس تلفات ملک در قضایای خشونت علیه زنان و محاکمه صحراییدر اینجا ابتدا، نقض حق حیات 

 قرار خواهد گرفت. موردبحثمفصل  صورتبه

 الف: نقض حق حیات در قضایای خشونت علیه زنان

تکاب گسترده ار صورتبهخشونت علیه زنان یکی از اشکال عمده نقض حقوق بشری زنان است که در افغانستان 

شده که قربانیان  ایجاد زنان خاص قضایای خشونت علیه بانک معلومات. در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابدییم

، معلومات بانکود و برقراری عدالت دادخواهی کنند. در این ثبت کرده و برای احقاق حق خ در آن را تشانیشکا توانندیم

رش نیز ثبت و مستند شده است و در این گزا لیتفصبهانواع مختلف خشونت ارتکابی و دیگر موضوعات مرتبط به آن، 

 ورتصبها است. در اینج شدهاستفاده بانک معلوماتاین  خش جداگانه از معلومات دریافتیتفصیلی در یک ب صورتبه

 که در آن حق حیات نقض شده باشد. شودیمبه آن نوع از قضایای خشونت علیه زنان پرداخته  صرفاًمختصر 

مورد قتل ناشی  277 درمجموع 1396دهد که در سال نشان می افغانستان معلومات دریافتی کمیسیون مستقل حقوق بشر

شامل  بانک معلوماتدر  شدهثبتمورد قتل  40 است. از این تعداد، شدهثبتاز خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون 

 ماندهیباقمورد  237. است دهیرسوط به کمیسیون به ثبت که توسط یک شاکی خصوصی در دفاتر مرب شودمواردی می

دهد ن میشاکمیسیون ن معلومات اند.جداگانه به ثبت رسیده صورتبهشده و  یمستندسازتوسط همکاران کمیسیون نیز 

 .بوده است یقتل ناموس( %49) آن مورد 136قتل  مورد 277از مجموع  که

. مقایسه آمار این دیرسیممورد  234مجموع قضایای خشونت علیه زنان که منجر به سلب حیات بود، به  1395در سال 

عامل در حال حاضر  است. افتهیشیافزا %15، آمار خشونت منجر به مرگ زنان 1396که در سال  دهدیمدو سال نشان 

 ازجملهفرهنگ معافیت و عدم مجازات عامالن فراری هستند. ده و بازداشت نشدر کشور  (%51.2) قتل زنان مورد 142

 علل گسترش و استمرار خشونت علیه زنان است.

 ب: نقض حق حیات در اثر محاکمه صحرایی

وضوع م مختصر صورتبه اایی بوده است، در اینجکمه صحرابه دلیل اینکه برخی از موارد سلب حیات در اثر مح

محاکمه صحرایی . شودیمتشریح  یکی از اَشکال نقض حقوق بشر عنوانبهخودسرانه  یهامجازاتمحاکمه صحرایی و 

است که صالحیت قانونی ندارند. محاکمه صحرایی و  قتل و شکنجه انسان به بهانه مجازات از سوی کسانی به معنای



 

28 

 

قض فاحش حقوق بشری افراد است و یکی از اَشکالِ ن در نظام حقوقی و شدهشناخته جرائمیکی از  خودسرانه،مجازات 

 یریگیپقابلهای عدلی و قضایی شده و عامالن آن، در دستگاه انگاری، جرمالمللیدر قوانین ملی و اسناد حقوقی بین

از مبانی  2ل و صالحیت قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستانقانون تشکی 8و  3مواد  و 1قانون اساسی 122ماده  هستند.

ون ایجاد قان های داده است که بر اساسبه محکمه صرفاًقانونی در سطح ملی است که صالحیت محاکمه و صدور حکم را 

را به  هحیت محاکمتواند این دایره صالحیت را محدود نموده و صاله است که هیچ قانونی نمیداشتو تأکید  شده است

 دیگری بدهد.نهاد 

دیده راساس قانون ایجاد گ به نهادهای عدلی و قضایی که بر جزائیه دعاوی حقوقی و رسیدگی بصالحیت انحصاری 

های اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 11تا  8 واد. می حقوق بشر استالمللنیبمقررات  ترین هنجارهایاست، یکی از مهم

ی ملی ضایمحاکمه افراد تنها در نهادهای عدلی و ق به این موضوع پرداخته و ازنی و سیاسی کنوانسیون حقوق مد 14و  9

ی های محلدخالت هر نهادی دیگری به شمول دستگاه نیبنابرااست.  باشد، حمایت نموده جادشدهیاکه بر اساس قوانین 

و رهبری واحدهای سیاسی و نظامی محلی در امور عدلی و قضایی،  مثل شورای بزرگان قومی یا شورای علمای منطقه

 ی عدلی و قضایی است.ریگیپقابل، ی در این خصوصرقانونیغهر نوع اقدام خالف قانون بوده و 

محاکمه صحرایی  جهیدرنتنفر  15 درمجموعنشان داده است که  1396کمیسیون در جریان سال مالی  معلومات دریافتی

دیگر شامل یک  نفر 3به قتل رسیده و  زن و مردشامل نفر  12 ،نفر 15 جملهاند. ازیا ضرب و شتم گردیدهه دبه قتل رسی

ی، کمه صحرائامحمربوط به  یایتمام قضا نعامالکه است  یادآوریقابل. اندقرارگرفتهو دو زن، مورد ضرب و شتم  مرد

دوردست  مناطقدر  ایقضا نیاند. عمدتاً هست یفرار، شدیمتخار  تیوالدر چاه آب  هیقضغیر از یک مورد که مربوط به 

 .است وستهیپ به وقوع و غور، تخار ،ابیفار س،یهرات، بادغهای یتوالانی تکوهس و

                                            
به مقام دیگر تفویض  فصل تحدید شده، خارج بسازد و نیا در کهینحوبهصالحیت قوه قضائیه  رهیدارا از  ایهساححالت، قضیه یا  چیه درتواند هیچ قانون نمی .1

آن نمی محاکم عسکری در قضایای مربوط به و وهفتم این قانون اساسیستیصدوب و هشتم و ، هفتادمونهشصتخاص مندرج مواد این حکم مانع تشکیل محاکم  کند.

 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان( 122)ماده  گردد.این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می تیصالح وتشکیل  گردد

به مقصد  احکام قانون و جامعه مطابق فردن عدالت، حمایت از حقوق قیقی یا حکمی به شمول دولت، تأمیقضایا و منازعات بین اشخاص ح وفصلحلقوه قضائیه  .2

است که از  یایدعاوصالحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام  قوه قضائیه()ماده سوم قانون تشکیل و صالحیت نماید. قضایی را در کشور تأمین می توحید مراحل

ر هیچ حالت، واند دتهیچ قانونی نمی طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه به پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

این حکم مانع تشکیل محاکم خاص  در قانون اساسی تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض کند. کهینحوبهه ی را از دایره صالحیت قوه قضائیقضیه یا ساحه

الحیت )ماده هشتم تشکیل و صگردد. بیست و هشتم قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی صدکیمندرج موارد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و 

 قوه قضائیه(
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 (ملکی تلفاتج: نقض حق حیات در جریان منازعات مسلحانه )

ی تعهد دارند که مقررات قراردادی و عرفی بشردوستانه المللنیبی عضو اسناد حقوق بشردوستانه هادولتهمه 

رگانه جینوا ی چهاهاونیکنوانسعضو  ی رعایت کنند. دولت افغانستانالمللنیبی را در جریان منازعات مسلحانه المللنیب

نای این م ملحق شده است. بر مباساسنامه رُ میالدی به 2003در سال است و همچنان  1977 اقیالح پروتکل دوو  1949

وا، جنایت جین چهارگانهی هاونیکنوانسجزائی است، موارد جدی نقض  یالمللنیبکه اساسنامه محکمه  یالمللنیبسند 

بر حفاظت از افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه و ممنوعیت  ازجمله ،یالمللنیب. در این اسناد شودیمجنگی محسوب 

 شده است. دیتأکی رنظامیغعامه که برای جمعیت  ساتیتأسحمله بر افراد ملکی، محالت مسکونی، 

خورشیدی ادامه یافته و در این سال بسیاری از مناطق  1396 مالی منازعات مسلحانه در افغانستان در طول سالمتأسفانه 

و  تعدادی از مردم کشته و زخمی شدند ، خشونت و حمالت انتحاری بوده است. در اثر ادامه جنگجنگشاهد  کشور

 و در سایر مناطق مسکن گزیدند. جاشدهیبن شاتعداد زیادی از مناطق اصلی

نفر دیگر از شهروندان  6286و  انددادهازدستنفر از افراد ملکی حیات خود را  3368در جریان منازعات مسلحانه، 

حیات در جریان  قبه دلیل اکثریت موارد نقض ح 1.اندقرارگرفته ی زخمی شده و در معرض نقض حق حیاترنظامیغ

 به بحث ترمفصل صورتبه 1396تلفات ملکی در طول سال مالی  جزئیاتاست،  دادهرخمنازعات مسلحانه و تلفات ملکی 

 شود.و بررسی گرفته می

                                            
 1396تا آخر قوس  1395یعنی از اول ماه جدی سال  1396ی است که آمار تلفات افراد ملکی در این گزارش بر اساس قضایای مربوط به سال مالی ادآوریقابل .1

به سال کامل شمسی مربوط  که 1396 تهیه گردیده است. به این دلیل رقم کلی تلفات در این گزارش با گزارش تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه در سال

 به نشر رسید، متفاوت است. 1397 در دهم ماه ثور بود و
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 میزان تلفات افراد ملکی

مستقیم  طورهب استمرار جنگ و ناامنی زندگی اکثریت مردم را گذشته اکثریت مناطق کشور ناامن بوده ومالی در سال 

میسیون، در طول ی کهاافتهی بر اساس ی شدیدی به افراد ملکی وارد گردیده است.هابیآسساخته و  متأثر میرمستقیغو یا 

مجموع تلفات افراد ملکی به  1396 سال مالی

زخمی(  6386کشته و  3368نفر ) 9754تعداد 

کرد که این آمار،  خاطرنشانباید  رسیده است.

که کارمندان کمیسیون  شودیمشامل مواردی 

دسترسی داشته و در  هاآنمستقل حقوق بشر به 

کمیسیون به ثبت رسیده است.  بانک معلومات

بنابراین ممکن است رقم واقعی تلفات ملکی در 

بیشتر از این باشد. چنانچه در  1396سال مالی 

ان ملل دفتر نمایندگی سازم 2017گزارش سال 

کی بیشتر از رقم تلفات افراد مل «افغانستان، محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه»متحد در افغانستان )یوناما( با عنوان 

 1گردد.نفر زخمی می 7015نفر کشته و  3438است که شامل  شدهاعالننفر  10453مجموعاً  رقم دریافتی کمیسیون و

 938مرد،  (%43.2ها )تن آن 4196، اندشدهنفر که کشته و زخمی  9754که از میان  دهدیمجزییات بیشتر آمارها نشان 

نامشخص بوده است.  (%20.6) گریدنفر  2016اند و سن و جنسیت طفل بوده (%26.6ها )تن آن 2604زن،  (%9.6ها )تن آن

مردان،  است. پس از این ارقام بیانگر این است که در جریان منازعات مسلحانه آمار تلفات مردان بیشتر از زنان و اطفال

 اطفال بیشترین تلفات را داشته و زنان در مرحله سوم قرار دارند. آمار کسانی که سن و جنسیتشان نامشخص بوده نیز بلند

ات در میان ها به مجموع تلفکشته دهد. نکته دیگر اینکه، نسبتکل آمار تلفات ملکی را تشکیل می %20بوده و بیش از 

، ها هستندشده، کشتهاز مردانی که درمجموع آمار تلفات ملکی ثبت %46.9که مردان بیش از زنان و اطفال است. درحالی

 است. %13.7و بین اطفال  %38.5این نسبت بین زنان 

                                            
1. https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-2017-un-report-suicide-attacks-and-

ieds-caused-high-number 

35%
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 ۱۳۹5تلفات سال مقایسه با 

نفر زخمی  7656نفر کشته و  2686از این جمله  نفر بود که 10342، مجموع تلفات ملکی، تعداد 1395در سال مالی 

مار مجموع اما آ شیافزا %25بیش از  هاکشته، آمار 1395نسبت به سال  دهدیمشده بودند. مقایسه آمار دو سال نشان 

که  دهدیمبه مجموع تلفات نیز نشان  هاکشتهمقایسه آمار است.  افتهیکاهش %6 تلفات اعم از کشته و زخمی در حدود

در  کهیدرحالبیشتر از همین نسبت در سال قبل از آن بوده است.  %8.5، 1396به مجموع تلفات در سال  هاکشتهنسبت 

از  %34.5به  1396 ها در سالتهداده است، آمار کشاز مجموع آمار تلفات ملکی را تشکیل می %26ها، ، کشته1395سال 

به معنای شدت گرفتن  تواندیم 1396در سال  هاکشتهشده رسیده است. این افزایش تعداد و نسبت مجموع تلفات ثبت

 دهیددمهصجنگی باشد که باعث شده است، فیصدی بیشتر از افراد  یهاکیتاکتبیشتر منازعات مسلحانه و مرگبارتر شدن 

 ملکی کشته شوند.

 

 

مردان  زنان اطفال نامعلوم 

فیصدی کشته ها 46.9% 38.5% 13.7% 33.8%

کشته  1968 361 358 681

زخمی 2228 577 2246 1335

مجموع  4196 938 2604 2016
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کمتر شده  %24بیش از  1396دهد که آمار تلفات مردان در سال نشان می مقایسه جزئیات آمار تلفات در دو سال اخیر

یافته کاهشتن  4196این رقم به  1396سال که در رسید؛ درحالیتن می 5547آمار تلفات مردان به  1395است. در سال 

به تعداد  1396کمتر شده است. در سال  %13.39حدود  نسبت به سال قبل 1396 آمار تلفات زنان در سال . همچناناست

کاهش تلفات اطفال در سال  رسید.تن می 1083که در سال قبل از آن، این رقم به زن کشته و مجروح شدند، درحالی 938

ته و مجروح شدند؛ نفر از کودکان کش 2604، تعداد 1396بوده است. در سال  %8.64، در حدود 1395نسبت به سال  1396

 تن از کودکان کشته و زخمی شده بودند. 2850در حالی در سال قبل از آن 

نسبت به  دهد،پنجم از کل آمار را تشکیل میدر این میان آمار کسانی که سن و جنسیتشان معلوم نیست و حدود یک

شده بود، نفر نامعلوم ثبت 862و جنسیت  ، سن1395که در سال است؛ درحالی افتهیشیافزامالحظه صورت قابلسال قبل به

دهنده افزایش بیش نشان نفر سیده است که 2016 تعداد افرادی که سن و جنسیت ایشان نامشخص بوده به 1396در سال 

ها توان در عدم دسترسی کارمندان کمیسیون برای ثبت مشخصات کشتهرا میعلل این افزایش  است. %133 از دو برابر یعنی

 کرد. ها، جستجوشدت انفجارهای انتحاری و دست نیافتن به مشخصات کشته چنینان در مناطق دوردست و همو مجروح

1395 1396

فیصدی کشته ها 26.0% 34.5%

کشته  2686 3368

زخمی  7656 6386

مجموع  10342 9754
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 عداد مجموعت ازنظر ی کمیسیون،هاافتهو ی شدهارائهچنانکه بیان شد، میان آمار تلفات افراد ملکی که از سوی یوناما 

بیانگر این است که  ، اما وضعیت کلی بر اساس هر دو گزارششودیمیی دیده هاتفاوت، هایزخمو  هاکشتهتلفات، تعداد 

ن که ای شدهگفتهاست. در گزارش ساالنه یوناما  افتهیکاهشدر سال قبل نسبت به دو سال پیش، ارقام تلفات ملکی اندکی 

بوده  %6 حدود 1396 تلفات ملکی در سال درمجموعکاهش  که دهدیمی کمیسیون نشان هاافتهبوده اما ی %9کاهش 

ی به وجود آمده باشد. دوره زمانی موردبررسبه دلیل تفاوت دوره زمانی  تواندیمی دو گزارش هاتفاوتاست. بخشی از 

 میالدی تفاوت دارد. 2017روز با سال  8است که در آغاز و پایان حدود  1396ی گزارش کمیسیون، سال مالی بررس

 توزیع جغرافیایی تلفات ملکی

خورشیدی  1396راد ملکی در مناطق مختلف جغرافیایی افغانستان متفاوت بوده است. در سال مالی میزان تلفات اف

 مرکزثبت گردیده است. در درجه دوم، بیشترین تلفات در حوزه  %32.7بیشترین تلفات در حوزه جنوب غرب با رقم 

را به خود اختصاص داده است. به ادامه  ( نیز در درجه سوم تلفات بیشتر%14.8شرق )( به ثبت رسیده است. حوزه 18.7%)

( کمترین تلفات افراد %6.5) شمال( و حوزه %7.7(، حوزه شمال شرق )%8.1(، حوزه جنوب )%11.6غرب )آن، حوزه 

 ملکی به ثبت رسیده است.
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ی زمینی شدید، هایریدرگشود، به دلیل در حوزه جنوب غرب که شامل والیات قندهار، زابل، ارزگان و هلمند می

جریان  1396که در طول سال  هوایی یهابمبارانی و اکنار جادههای استفاده گسترده از ماین قتل هدفمندانه، ترور و

 نفر کشته و زخمی( اتفاق افتاده است. 3192)از کل تلفات ملکی را  سومکداشت، بیشترین تلفات ملکی حدود ی

ی حوادث جهیرنتد، کاپیسا و پروان( بیشتر ریپنجشیدان وردک، لوگر، غزنی، ، م)کابلتلفات افراد ملکی در زون مرکز 

مورد تلفات  1822ی از راه دور بوده است. این منطقه با داشتن گذاربمبیا  های کنار جادهی، ماینچون حمالت انتحار

 ملکی، دومین حوزه جغرافیایی پر تلفات در سطح افغانستان است.

ها مربوط ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان منازعات مسلحانه جریان داشت. ی از ولسوالیعضدر شرق کشور نیز در ب

میان نیروهای  هایریدرگ جهیدرنتننگرهار، فعالیت گروه داعش شدت و گسترش یافت و  هایولسوالدر بعضی از  خصوصاً

ی کشته و زخمی شدند. مجموع تلفات در این زون رنظامیغدولتی و گروه داعش و بین داعش و طالبان تعدادی از افراد 

 تلفات ملکی بوده است. ازنظراین زون، سومین حوزه جغرافیایی کشور  و دهیرسی زخمکشته و  1441به 

 عامالن تلفات افراد ملکی

 های مخالف مسلح دولت،تمام تلفات ملکی، گروه %59.2عامل  ،1396های کمیسیون، در طول سال بر اساس یافته

 %25 ؛ واندالمللی حامی دولت بودهاز تلفات نیز نیروهای بین %1.8از تلفات ملکی نیروهای دولتی و عامل  %13.8 املع
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 23افغانستان )مانده نیز در اثر حمالت راکتی نیروهای پاکستانی در شرق باقی %0.2شده و انجام توسط عامالن نامعلوم

 ( صورت گرفته است.مورد

 
ترین عامل تلفات ملکی، مخالفان مسلح دولت )طالبان و دهد که در چند سال اخیر، مهمکمیسیون نشان میهای یافته

ترین مهم عنوانبهشده و هم چنان مخالفان مسلح دولت  حفظ زین 1396 اند و این وضعیت در سال مالیگروه داعش( بوده

به طالبان و  آن %52شده است، از تلفات ملکی که توسط مخالفان دولت انجام %59.2از  .اندداشتهعامل تلفات ملکی سهم 

تن از مردم ملکی  5030 مجموعاً 1396سال در شود. در صد آن به گروه دولت اسالمی داعش مربوط می 8شبکه حقانی و 

 تن بوده است. 3142 هایزخمتن و تعداد  1888ها . تعداد کشتهاندشدهگروه طالبان کشته و زخمی  در حمالت

در اثر  دهی،المللی آن بوده است. در این دوره گزارشبین تلفات افراد ملکی نیروهای دولتی و حامیان از %15.6عامل 

ی هایریدرگی در جریان رنظامیغتن از افراد  1505المللی حمالت نیروهای دفاعی و امنیتی دولت افغانستان و نیروهای بین

 تن 900و  هاآمار کشتهنفر  605ها، . از میان آناندمجروح شدههوایی کشته و  هم توسط بمباران ای وزمینی و یا فیر راکت 

 = %13.8، تلفات ملکی ، سهم نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ارتکابشدهکیتفکصورت به است. هایزخمآمار 

زخمی( بوده  58کشته و  121)نفر  179=  %1.8المللی بینزخمی( و سهم نیروهای  842کشته و  484شامل نفر ) 1326

 است.
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 چهارمکی حدود گریدعبارتبهاند. از تلفات افراد ملکی بوده %25ها مشخص نشده، نیز عامل عامالنی که هویت آن

معلوم در این اآن را به عهده نگرفته است. عوامل ن تیمسئولاز تلفات ملکی در اثر حوادثی اتفاق افتاده که هیچ گروهی 

تعداد زیاد  1396اند. در سال مجروح( بوده 1903کشته و  549نفر از افراد ملکی ) 2426دهی، عامل تلفات دوره گزارش

را هیچ  نآ تیمسئولدهد تعداد از مردم ملکی به شکل مرموز ترور گردیده، اما از قضایا به ثبت رسیده است که نشان می

ن نوع قضایا نیز جزئی از قضایای منجر به تلفات ملکی دارای عامل نامعلوم محسوب شده گروه به عهده نگرفته است. ای

 است.

 تلفات افراد ملکی بر اساس نوع حوادث

 دون توجههای درگیر بدر طول چند سال گذشته که منازعات مسلحانه در افغانستان شدت یافته است، طرف متأسفانه

که تلفات ملکی زیادی را در پی داشته است.  زنندیمی هاروشو  هاکیتاکتبه جدی به جان و مال افراد غیرنظامی دست 

را  شانیهاجان، به شمول زنان و کودکان اندنداشتهها افراد غیرنظامی که در جنگ مشارکت و روش هاکیتاکتدر اثر این 

تقل حقوق بشر افغانستان در طول سال های کمیسیون مساند. بر اساس یافتهها مجروح شدهاند و تعداد از آندادهازدست

( %24.1مورد ) 2337( در اثر حمله انتحاری، %26.5مورد آن ) 2581 مورد، 9754، از مجموع تلفات ملکی یعنی 1396مالی 

( در اثر ترور و کشتار، %13.4مورد ) 1310های کنار جاده، ماین جهیدرنت( %14.4مورد ) 1404ی زمینی و هاجنگدر اثر 

مورد  258 حمالت هوایی اتفاق افتاده است. جهیدرنت( %6.1مورد ) 591حمالت راکتی و  جهیدرنت( %12.9رد )مو 1255

 است. دادهرخدر اثر حادثه نامعلوم  (%2.6)مانده باقی

 

حمالت 

انتحاری 

جنگ های 

زمینی 

ماین های 

کنار جاده 
قتل و ترور

حمالت 

راکتی

حمالت 

هوایی

حادثه 

نامعلوم 

مجموع تلفات ملکی  2581 2355 1404 1310 1255 591 258

فیصدی 26.5% 24.1% 14.4% 13.4% 12.9% 6.1% 2.6%

26.5% 24.1% 14.4% 13.4% 12.9% 6.1% 2.6%
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

تفکیک تلفات ملکی بر اساس نوعیت حوادث  



 

37 

 

 حمالت هدفمند

گروه طالبان ضمن درگیری با نیروهای دفاعی و امنیتی دولت افغانستان،  ازجملههای قبل مخالفان مسلح دولت در سال

روح ی مدنی مجنهادهاالمللی یا گاهی بر افراد ملکی نیز حمله کرده و آنان را به اتهام همکاری با دولت، مؤسسات بین

و به دلیل هویت  ندهدفم صورتبهکه گروه خاصی اجتماعی  شدیم. کمتر موردی پیدا رساندندیمساخته و به قتل 

و این  ردهداکیپجدی تفاوت  صورتبهقرار بگیرند. با ظهور گروه دولت اسالمی یا داعش، وضعیت  موردحملهخاصشان 

لت گروه دو .اندکردهسیستماتیک و هدفمند حمالت خود را علیه اقشار خاص ساماندهی و اجرا  صورتبهگروه بارها و 

 رسماً  ی خودهاهیاعالمحمالت را به عهده گرفت و در  اکثریت تیمسئولمطبوعاتی،  یهاهیاعالماسالمی )داعش( با نشر 

 .اندکردهاشارهبه هویت قومی و مذهبی قربانیان 

خورشیدی حمالت  1394از سال توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  شدهیآورجمعمعلومات  بر اساس 

ی شدت یافت. در سال دیخورش 1395در طول سال و این حمالت  آغازشدهافغانستان  مذهبعهیشی هاهزارهمسلحانه علیه 

این گروه،  حمالت داعش به همان شدت سال قبل ادامه یافته و در اثر حمالت متعدد مسلحانه و حمالت انتحاری 1396

که در طول سه  دهدیمنشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  و ارقام هاگزارشزیادی کشته و رخمی شدند.  یاعده

ملکی بودند، در اثر حمالت متعدد کشته  هاآنکه همه  هاعهیشتن از  437 درمجموع( 1396تا  1394سال گذشته )از سال 

صورت  مذهبعهیشی هاهزارهحمالت متعدد علیه  ،1396. در طول سال اندشدهتن دیگر مجروح  787شدند و به تعداد 

 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند. 413تن از افراد ملکی، کشته شدند و  219اد به تعد درمجموعگرفت که 

دان های مطبوعاتی متعدد از گسترش حمالت هدفمند علیه شهرونکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعالمیه

را گرفته و در  گراییتدابیر الزم جلو افراطملکی ابراز نگرانی کرده و همواره از دولت افغانستان خواسته است تا با اتخاذ 

است که  ی مطبوعاتی اعالم داشتههاهیاعالمکمیسیون از طریق نشر  نیچنهمبکوشد.  شیازپشیبامنیت شهروندان  نیتأم

 1رند.یهدف قرار دادن عمدی افراد ملکی از زمره جنایت جنگی محسوب شده و عامالن آن باید مورد پیگرد عدلی قرار بگ

 به کرامت انسانی یحرمتیبو  بدرفتاری رهایی از شکنجه، حق

عی انسانی، در ضمن چند عنوان فر یهاحقترین ترین و بنیادییکی از مهم عنوانبه یبدرفتارحق رهایی از شکنجه و 

 .شودیمبحث و بررسی 

                                            
به گزارش خاص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد به آدرس ذیل مراجعه شود:  1396. برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد تلفات ملکی در سال 1

www.aihrc.org.af 

http://www.aihrc.org.af/
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 المللیالف: حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری در اسناد بین

و  هاسلب و تعلیق ناپذیر انسان رقابلی، در زمره حقوق غیرانسانیرفتارها و مجازات غ رهایی از شکنجه و دیگرحق 

است که در  یمطالب ف،یتعر نیو معتبرتر نیبهتر دیشا ی حقوق بشر است.المللنیبهنجارهای مقررات  نیتریاساسیکی از 

رنج  ایکه براثر آن درد  ی، هر عمل عمدیالمللنیباین سند  1ه است. بر اساس ماد شدهانی( ب1984منع شکنجه ) ونیکنوانس

زات یا مجا رارگرفتن اق ،ازجمله کسب اطالعات متعدد وارد شود، منظور از آن اهداف ی( بر کسیروح ای ی)جسم دیشد

در  ام دارد.انجام شود، شکنجه ن یا با تحریک و رضایت منسوبان دولتی لهیوسبه کهنیشخص سوم باشد و ا ای خود شخص

است که تا حدودی  شدهارائهنیز تعریفی از شکنجه  1998مصوب  رُمی کیفری معروف به اساسنامه المللنیباسنامه دادگاه اس

ولتی نشده د مأمورانی به نقش ااشاره، هیچ رُمشبیه به تعریف شکنجه در کنوانسیون منع شکنجه است، اما در اساسنامه 

عامدانه درد یا  یعنی وارد آوردنیکی از مصادیق جنایت علیه بشریت  مثابهبهی، شکنجه المللنیباست. بر مبنای این سند 

 1.برد یا تحت کنترل شخص متهم قرار داردبه سر می توقیفرنج شدید، چه جسمی و چه روانی، بر روی فردی که در 

ی مدنی، جنبه ادعایی هایآزادو  هاحقدر گفتمان حقوق بشر، حق بر رهایی از شکنجه و بدرفتاری نیز مانند سایر 

دارند  هشدنیتضمموجه و به لحاظ حقوقی  اخالقاًادعایی  -ی متبوع خود، حقهادولت، افراد بر عهده گریدعبارتبهدارد. 

است؛ این  جانبههمهدر مورد ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری، تعهد گسترده و  هادولتکه از شکنجه جلوگیری شود. تعهد 

و از سوی  کندیمرا منع  هاآنبه  گرانهتعرض شکنجه هرگونهرا در رفتار با افراد محدود نموده و  هادولت وسکتعهد از ی

اعمال مستلزم  کهیدرصورتکه از وقوع این پدیده شوم با تمام قوا جلوگیری کند حتی  کندیمرا مکلف  هادولتدیگر، 

 2شکنجه توسط افراد خارج از دستگاه دولتی صورت بگیرد.

ی حقوق بشردوستانه، برخی از اسناد حقوق بشری نیز به شکنجه پرداخته و آن را ممنوع المللنیبعالوه بر اسناد مختلف 

تحت شکنجه، مجازات  دینبا کسچیه: »داردی( مقرر م1948اعالمیه جهانی حقوق بشر ) 5 ماده ،مثالعنوانبه کرده است.

 زین 1966صوب حقوق مدنی و سیاسی م یالمللنیب کنوانسیون «.قرار گیرد رکنندهیتحق ای یرانسانیرفتارهای وحشیانه، غ ای

ه )ماد«. قرارداد زیآمنیتوه ای یرانسانیرفتارهای خشن، غ ایمورد شکنجه و آزار  توانیرا نم کسچیه»اعالم داشته است: 

ل حالت گونه شرایط استثنایی مثهیچ صراحت تأکید شده است:در بند دوم و سوم ماده دوم کنوانسیون منع شکنجه به (7

                                            
1. Rome Statute of the International Criminal Court, article 7, part (e). 

ی حقوقی هاپژوهش، مؤسسه مطالعاتی و هایآزادو  هاحقجستارهای تحلیلی از  . سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم:2

 .69چاپ دوم، ص شهر دانش، 
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آویزی عنوان دستتواند بهالعاده عمومی نمیهای سیاسی داخلی، یا هرگونه وضعیت فوقجنگ یا تهدید به آن، ناآرامی

شکنجه قرار  تواند دلیل برای توجیهبرای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق هم نمی

 رد.گی

 ب: حق رهایی از شکنجه در قوانین ملی

یم انیافغانستان ب یقانون اساس 29 ماده است. شده اشاره افغانستان به موضوع شکنجه یحقوقدر اسناد در مواد مختلف 

 ب،یاگرچه تحت تعق گر،یاز شخص د قیبه مقصد کشف حقا یحت تواندینم کسچیه ،انسان ممنوع است بیتعذ: »کند

 یمت انسانکه مخالف کرا ییجزا نیامر بدهد. تع ایاو اقدام کند،  بیمحکوم به جزا باشد، به تعذ ای فیتوق ای یگرفتار

تعقیب، تحقیق و رسیدگی ممنوع  گانهسهشکنجه در مراحل  که کندیمی اذعان روشنبهی قانونمادهاین  «ممنوع است. باشد،

فوق  که در ماده یطور 1متهم را جهت اقرار شکنجه یا به شکنجه وی امر نماید. توانندینم، سارنوال و قاضی سیپلبوده و 

 شخص از کیشده و شکنجه محاکمه و بعد از محاکمه اشاره انیبه تمام مراحل قبل از محاکمه، در جر شود،یمشاهده م

 نیچنهم .ممنوع شده است ،کنندیم یشده و مدت حبس را سپرکه محکوم به مجازات شناخته یتا زمان یگرفتار یابتدا

 اکراه به دست آورده شود، لهیوسبه یگریشخص د ایکه از متهم  یاست که اظهار، اقرار و شهادت شدهانی، ب30در ماده 

 اعتبار ندارد.

اما  برای ارتکاب شکنجه مجازات تعیین کرده بود. 275به موضوع شکنجه پرداخته و در ماده  نیز 2قانون جزای کشور

 اجرائات قانونتصویب قانون منع شکنجه، این ماده از قانون جزا نسخ شده است، نیازی به تفسیر آن وجود ندارد. بعد از 

 22ماده  3افراد تأکید کرده است. یرانسانیاز توهین، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه برخورد غ تیبر مصون نیز جزایی

مأمور ضبط قضایی، سارنوالی و محکمه در هیچ حالت اجازه ندارند خود یا از  -1: »داردیجزایی بیان م اجرائاتقانون 

دن ، تهدید و تخویف یا وعده دایسیشخص دیگر با رفتار سوء، استعمال مواد مخدر، اکراه، شکنجه، خواب مغناط قیطر

ز مظنون یا متهم با استعمال وسایل مندرج اظهار یا اقراری که ا -2به منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند. 

جزایی موقت برای محاکم که بر اساس آن  اجرائاتقانون  5ماده  4بند  «.ستیقابل استناد ن این ماده اخذشده باشد، 1فقره 

                                            
 .155حقوق بشر، ص  . عبدالعزیز نوری،1

 .1355نشر: ، تاریخ 347 مسلسل. وزارت عدلیه، قانون جزا، شماره 2

 .7، ماده 1393، تاریخ نشر: 1132 مسلسلجزایی، شماره  اجرائات. وزارت عدلیه، قانون 3
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قانون  29 دو فقره مادهدهنده انعکاسترس، ارعاب و فشار جسمی یا روانی قرار بگیرد،  گونهچیهنباید مورد  مظنون یا متهم

 در تمام مراحل محاکمه ممنوع شده است. اساسی است که در آن شکنجه

متن قانون منع شکنجه را تصویب کرده و این  1395عالوه بر تمام آنچه بیان شد، کابینه دولت افغانستان در اواخر سال 

ماده ترتیب شده و ابعاد  21فصل و  4افغانستان رسید. این قانون در  جمهورسیرئبه توشیح  14/12/1395قانون در تاریخ 

قرار داده است. در این قانون شکنجه دقیق تعریف شده، ارتکاب شکنجه جرم  موردتوجهمختلف موضوع شکنجه را 

 انگاری شده و برای مرتکبان مجازات و برای قربانیان جبران خسارت پیش بینی شده است.

 بدرفتاری در افغانستان: آمار شکنجه و ج

المللی ینب در راستای حفظ کرامت و عزت انسان در قوانین مورد ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری که یتأکیدات ه دلیلب

دی صورت اقدامات ارزشمن یو بدرفتارفغانستان نیز تالش شده در راستای کاهش شکنجه ا، در ملی صورت گرفته است و

در این قانون است و متن قانون منع شکنجه را تصویب کرده  1395انستان در اواخر سال کابینه دولت افغ ازجمله بگیرد.

شکنجه و بررسی قضایای شکنجه کمیسیون منع شکنجه پیش بینی شده است که ریاست آن را  عوقو از برای جلوگیری

بسیاری از  یهاسیرئرئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و معاونت آن را معین وزارت عدلیه به عهده داشته و 

بشر  مستقل حقوق ونیسیدر کم در یک سال اخیر جلسات منظمی را این کمیسیون ادارات دولتی در آن عضویت دارند.

 برگزار کرده است.افغانستان 

تأسفانه است، مگرفته  المللی صورتاز طرف نهادهای ملی و بین یت ادارات دولتائاها که جهت بهبود اجربا همه تالش

. طبق یردگمیاحترامی قرار مورد بی کرامت انسانی شهرونداناز طریق اعمال شکنجه و بدرفتاری،  در افغانستان هنوز هم

نادیده گرفته شدن کرامت انسانی و  ارتکاب شکنجه و بدرفتاریقضیه در مورد  180، 1396آمار کمیسیون در سال 

برای آنکه تصویری . شده بودقضیه ثبت 82 ،1395قبل از آن یعنی شده است. در سال شهروندان در دفاتر کمیسیون ثبت

وندان در نادیده گرفته شدن کرامت انسانی شهر مرتبط با حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری و قضایای تحول بهتری از سیر

 است. شدهمیسال گذشته در نمودار ترسپنج  ، تعداد این قضایا درایجاد شودهای گذشته سال
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 در دفاتر یبدرفتارو قضایای مربوط به شکنجه  ثبت 1395الی  1392که از سال  دهدیماین پنج سال نشان  مقایسه آمار

نادیده گرفتن کرامت انسانی  بدرفتاری ارتکاب شکنجه و قضایای ،1396کمیسیون سیر نزولی داشته است. اما در سال 

 است. افزایش یافته و در پنج سال گذشته به باالترین حد خود رسیده %55حدود نسبت به سال قبل 

 : اَشکال مختلف شکنجه و بدرفتارید 

از  رهایی همچونعناوین مختلف 

شکنجه، مصونیت از رفتار خشن و 

، نندهرکیو مجازات ظالمانه و تحق یرانسانیغ

 یکشمصونیت از تجاوز، مصونیت از بهره

 کالن عنوان یرمجموعهیجنسی در ز

جای  رهایی از شکنجه و بدرفتاری

رهایی از شکنجه و بدرفتاری حق گیرد. می

ل مختلف نقض شده ابه اشک در سال قبل

مورد  13یا مجازات تحقیرکننده و ظالمانه،  یرانسانیغمورد رفتار خشن و  66مورد شکنجه،  50قضیه،  180ت؛ از میان اس

ده ینمونه هم سائر موارد بوده است. فیصدی این موارد در نمودار ذیل به تصویر کش 49جنسی و  یکشبهرهمورد  2 تجاوز و

 .شده است
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هرات  والیتمورد،  46والیت قندهار با  ،قرار داده شودمورد بررسی رفتاری تکاب قضایای شکنجه و بدمحل اراگر 

 از حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری ازنظر تعداد تخطی مورد 14مورد و والیت بغالن با  19مورد، والیت قندوز با  21با 

بر اساس والیت به تصویر کشیده ارتکاب شکنجه و بدرفتاری را نمودار زیر ارقام  قرار دارد. در جایگاه اول تا چهارم

 است.

  

 (خشونت علیه زنانحق رهایی از خشونت )

وع نه هزاران زن، قربانی این نساال نیز و در حال حاضر های تلخ در طول تاریخ استن یکی از واقعیتخشونت علیه زنا

رای های که بها و فرصتها با توجه به زمینهبرند. بخشی از این خشونترنج می شده و از خشونترفتار غیرعادالنه 

از  مواردی زیادیگیرد، اما مورد رسیدگی قرار میو  شودیم ثبت خواهی از طریق مراجعه به نهادها مرتبط ایجاد شده،داد

سیدگی عدلی و قضایی قرار رو هرگز مورد  شدهفراموشآن، به دلیل حاکمیت فرهنگ سنتی و عرف مردساالرانه، 

 د.گیرنمی

ه محو ماده اول اعالمی در هافیتعرترین این تعاریف متعددی صورت گرفته است و یکی از مهم از خشونت علیه زنان

ه آسیب است که ب یتآمیز بر اساس جنسخشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت» است: شدهانیبزنان  خشونت علیه
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ابه، عمال مشتهدیدات یا اَ  ازجمله ،د یا احتمال آن وجود داشته باشدجنسی، یا روانی زنان منجر بشو یا رنجاندن جسمی،

 1«انجام شود. ،کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی محروماجبار یا 

شونت استای رسیدگی به قضایای خهای که در رکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درک این مشکل و چالش

ت حمایت و انکشاف جهتأسیس خویش، تالش کرده است در ، از نخستین روزهای زنان در جامعه ما وجود دارد علیه

بر موضوع خشونت علیه زنان نیز نظارت کند. کمیسیون عالوه بر اینکه در موضوع  ازجملهحقوق بشری زنان گام برداشته و 

ساالنه گزارش جداگانه منتشر کرده است، در گزارش وضعیت کلی حقوق بشر نیز از  رتصوبهخشونت علیه زنان 

 مسئولمقامات  توجهجلبتا از این طریق امکان  کندیمخشونت علیه زنان استفاده  بانک معلوماتمعلومات دریافتی از 

 زنان و برای حقوق بشری شدهفراهمملی  مسئولز نهادهای دولتی شامل پارلمان و ساختارهای اجرایی و قضایی کشور و نی

 صورت گیرد. کاهش خشونت علیه آنان دادخواهی مؤثر خصوصبه

 ی و داخلیالمللنیبالف: ممنوعیت خشونت علیه زنان در اسناد 

به  16ضمن ماده  ان حمایت نموده واز حقوق برابر زنان و مرد ضمنی صورتبه ی حقوق بشر در هر مادهجهاناعالمیه 

ضمن حقوق مدنی و سیاسی  یالمللنیب کنوانسیون 2تأکید نموده است. ابر آنان در زندگی خانوادگی صریحاًجایگاه بر

بر خویش  7و  3ضمن مواد نیز  یحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ یالمللنیب کنوانسیونخویش و  23و  14، 3 مواد

خشونت علیه زنان، انواع مختلف  اعالمیه محو الی چهارم مواد دوم نموده است.تأکید  و مردان، زنانبرابر حمایت از حقوق 

رین تهای روحی و روانی از مهمهای جنسی، خشونتزیکی، خشونتیف یهاخشونت وعلیه زن را تفکیک نموده  خشونت

موده نها جهت مقابله با خشونت علیه زنان نیز تأکید های دولت. این اعالمیه به مکلفیتاست شدهشمردهها انواع خشونت

انسیون کنو. رندیگدستجهت کاهش خشونت علیه زنان روی  روشنی را اقداماتداده است تا تدابیر و  و به آنان وظیفه

نجام داده ارفع تبعیض علیه زنان ها وظیفه سپرده است تا اقدامات مؤثری را جهت به دولتتبعیض علیه زنان،  هر نوعرفع 

 آورند. به وجودرا  انفع خشونت علیه زنبرابری زنان با مردان و ر هایو ظرفیت

                                            
 1، ماده 1997 مصوب، . اعالمیه محو خشونت علیه زن1
مدت زناشویی و هنگام انحالل  در تمامزناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند.  گریباهم دیا مذهب  تابعیت، ملیت، محدودیت ازنظر نژاد، گونهچیهمرد بالغی حق دارد بدون  هر زن و .2

خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق  واقع شود. و مرددانه زن ازدواج باید با رضایت کامل و آزا .باشندیمامور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی  تمام در و شوهرآن، زن 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر( 16)ماده  شود. مندبهرهجامعه و دولت  تیاز حمادارد 
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ست. قانون ا قرارگرفتهنیز مورد تأکید  بشری زنان در قوانین ملی افغانستان از حقوق تیحما موردمکلفیت دولت در 

خویش، تساوی  22ماده  درترین پشتوانه قانونی حمایت از حقوق بشری زنان در افغانستان قوی عنوانبه اساسی افغانستان

حمایت طفل و  خصوصبه ،قانون اساسی نیز بر حمایت از خانواده 53ماده . 1نان و مردان را تضمین نموده استحقوق ز

 نیتأم منظوربهدولت قرار دارد. دولت  تیموردحمادهد و خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می: »کندیممادر تأکید 

طفل و مادر، تربیت اطفال و براى از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس  باألخصسالمت جسمی و روحی خانواده 

 .«کندیماسالم، تدابیر الزم اتخاذ 

 رغمیعلو  رسیدشورای وزیران به تصویب  1388است که در سال سند قانونی دیگری  ،انقانون منع خشونت علیه زن

 شده و اکنون منتشر 949در جریده رسمی  فرمان تقنینی عنوانهب و عدم تصویب آن در پارلمان، هاانیجرمخالفت برخی 

تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سالمت خانواده و بر این قانون،  2 ماده نافذ و مرعی االجرا است.

گردد، حمایت قربانیان خشونت، جلوگیری از مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن می

ان جرم بخشونت علیه زن و تعقیب عدلی مرتکپیامدهای ناگوار خشونت علیه زن، بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد 

 های این قانونماده نیترمهمیکی از  اهداف این قانون یاد نموده است. عنوانبهها تأکید نموده و از آنخشونت علیه زن، 

احکام این قانون با سایر قوانین عادی کشور، در مغایرت باشد، به  کهیدرصورتکند آن است که تصریح می 43ی ماده

 شود.احکام این قانون ارجحیت داده می

شری دولت افغانستان وظیفه دارد تا از حقوق ب ،ملی و مقررات و همچنین قوانین یالمللنیببا توجه به اسناد  ،اینبنابر

 زنان حمایت نموده و با خشونت علیه زنان با جدیت مبارزه نماید.

 ب: آمار خشونت علیه زنان

خشونت علیه  قضایای خصوصبهوق بشری زنان مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حق ونیسیمستمر کمنظارت 

های هنوز با چالش در حمایت از آنان صورت گرفته است، تاکنونمهمی که  اقداماتتمام  باوجوددهد که زنان، نشان می

های خشونتمحیط خانواده و اجتماع هستند.  مواجه بوده و مجبور به تحمل انواع مختلف خشونت علیه خویش در جدی

ماشای اذیت جنسی، اجبار به فحشا و ت و تجاوز، آزار های جنسی شامل، خشونتوکوبلت ل قتل، سنگسار ویزیکی شامف

های اقتصادی شامل عدم تحقیر، خشونتالمی شامل اتهام، تهدید، های زبانی و کو ...، خشونت یراخالقیغتصاویر 

                                            
قانون  22)ماده  .باشندیموجایب مساوى . هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و 1

 اساسی افغانستان(
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لیه ع خشونتترین مصادیق یت از ارث و ...، از مهممحرومپرداخت نفقه، منع کار در بیرون از خانه، منع پرداخت مهریه، 

 نظارت متداوم کمیسیون از وضعیت حقوق بشری زنان به ثبت رسیده است. جهیدرنتزنان است که 

بودند  قرارگرفتهزن که مورد خشونت  2286شمسی  1396دهد که در سال مالی کمیسیون نشان می بانک معلومات

 کنندگانمراجعهکه تعداد  1395اند. این تعداد نسبت به سال مالی ه و قضیه ثبت کردهبرای دادخواهی به کمیسیون مراجع

آن است که تعداد بیشتر از زنان قربانی دهنده نشان ،دهد. این افزایشافزایش را نشان می %10.5 رسید،نفر می 2046به 

 .اندکردهبه این نهاد ملی مراجعه  و برای دادخواهی داکردهیپخشونت به کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعتماد 

با مراجعه به کمیسیون انواع و موارد مختلف خشونت را که شاکی  تواندیمفورم ثبت شکایت، هر شاکی  بر اساس

در یک فورم ثبت شکایت از سوی یک شاکی، ممکن است  کهییازآنجاقربانی آن بوده است، به ثبت برساند. بنابراین 

تفصیلی  مطالعاتاست.  تعداد افراد شاکی به ثبت برسد، تعداد موارد خشونت همواره بیشتر ازانواع مختلف از خشونت 

زن که برای ثبت شکایت به کمیسیون مراجعه  2286 ، از سوی1396در سال  که دهدیمنشان  کنندگانمراجعههای شکایت

 2046مورد خشونت توسط  5575نسبت به سال گذشته که این آمار  .به ثبت رسیده است مورد خشونت 4340 ،اندنموده

 دهد.کاهش را نشان می %22.1بودند( به ثبت رسیده بود،  شدهواقعشاکی )زنان که مورد خشونت 

 

، روانی و ... از یزیکی، جنسی، اقتصادی، لفظیهای فخشونت .شودیمانجام های مختلف خشونت علیه زنان با شیوه

یون کمیس علیه زنان خشونت بانک معلومات. معلومات است که در جامعه ما وجود دارد رفتار مجرمانهترین انواع این مهم

2286
2046

4340

5575

1396 1395

رمقایسه تعداد شاکیان و موارد خشونت در دو سال آخی

تعداد شاکیان تعداد موارد خشونت
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( %32.7) مورد 1420 ،است دهیبه ثبت رسکه  انزن هیخشونت علمورد  4340از مجموع  دهد کهنشان می 1396در سال 

 ی،و روان یلفظ یهاخشونت( به %30.3) مورد 1317 ی،جنس یهاخشونت ( به%5.3)مورد  228 ی،کیزیف یهاخشونت بهآن 

 ارتباط دارد. زنان هیسایر موارد خشونت علر به گید (%14.4مورد ) 626ی و اقتصاد یهاخشونتبه  (%17.3مورد ) 749

 
 

 ج: بررسی انواع خشونت علیه زنان

 .شودیمبررسی جداگانه  صورتبهدر ادامه این گزارش، انواع مختلف خشونت که از آن نام برده شد، 

 خشونت فیزیکی

به وصف  با توجه، علیه زنان زیکییهای فکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تحلیل قضایای مربوط به خشونت

جرح، آتش  ،وکوبلتقتل،  اساس این تفکیک بر جداگانه تفکیک نموده است که صورتبهها را ها، آنجرمی خشونت

 معلومات بانکمعلومات به ثبت رسیده در ن اشکال این نوع خشونت است. تریاجباری، از مهمزدن، قطع اعضای بدن و کار 

 24 ،وکوبلت مورد آن 1213زیکی، یخشونت فمورد  1420از مجموع دهد که کمیسیون نشان میخشونت علیه زنان 

خشونت فیزیکی خشونت جنسی
خشونت لفظی و 

روانی
خشونت اقتصادی سایر موارد

درصد 32.7% 5.3% 30.3% 17.3% 14.4%

32.7%

5.3%

30.3%

17.3%

14.4%

۱۳۹6انواع خشونت علیه زنان در سال 



 

47 

 

مورد  23و  د کار اجباریمور 30مورد مجروحیت،  85، مورد دیگر قطع اعضای بدن 5، مورد قتل 40 مورد آتش زدن،

 .فیصدی انواع مختلف خشونت فیزیکی در نمودار ذیل به تصویر کشیده شده است زیکی، بوده است.یسایر انواع خشونت ف

 
شامل مواردی  خشونت علیه زنان، بانک معلوماتدر  شدهثبتمورد قتل  40است که  یادآوریقابلاین نکته البته 

 237عالوه بر این آمار،. است شاکی خصوصی در دفاتر والیتی و ساحوی کمیسیون به ثبت رسیده گردد که توسطمی

لکه توسط ب شاکی خصوصی نه توسط این موارد ولی قربانی بوده که زنان در آن دیگری نیز ثبت شده است مورد قتل

قض حق ن عنوانبهاما  ،محاسبه نشدهاست. این موارد در قضیه خشونت علیه زنان  شدهثبتمستند و  همکاران کمیسیون

 است. قرارگرفتهی موردبررسحیات در بخش مربوط، 

 جنسی هایخشونت

 مورد تجاوز جنسی، 40علیه زنان به ثبت رسیده است که شامل خشونت جنسی  مورد 228 شمسی 1396مالی  در سال

جنسی با  رابطه به مورد اجبار 53اخالقی، رر به تماشای تصاویر مستهجن و غیمورد اجبا 6مورد آزار و اذیت جنسی،  41

مورد  9داری اجباری، رمورد با 4خیانت(، مورد رابطه جنسی شوهر با دیگران ) 35 ،ر به فحشامورد اجبا 34 ،شوهر

 است. شدهگزارشسایر انواع خشونت جنسی مورد  6اجباری و  نیجنسقط

 

لت و کوب آتش زدن قتل
قطع اعضای 

بدن
مجروحیت کار اجباری سایر موارد

درصد 85.4% 1.7% 2.8% 0.4% 6.0% 2.1% 1.6%
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 کالمی هایخشونت

ها در برابر زنان است. دشنام، تهمت، توهین، تهدید و ترین نوع خشونتشایعو کالمی یکی از های زبانی خشونت

 صورتبه 1396ال مالی ر ستحقیقات کمیسیون د از خشونت است که در ترین مصادیق این نوعاندن از مهمترس

نیز شمرده  اناذیت زنان و دختر آزار ویکی از مصادیق  ،های کالمی و زبانیه است. خشونت، به ثبت رسیدشدهکیتفک

تران آزار و اذیت زنان و دخ مواد باب هشتم فصل ششم کد جزایی کشور جرم انگاری گردیده است. که بر اساس شودیم

و یکی از مصادیق خشونت علیه زنان جرم  یک رفتار مجرمانه عنوانبهقانون منع خشونت علیه زنان نیز  30ضمن ماده 

می در کال مورد خشونت زبانی و 1317تعداد  1396میسیون در جریان سال مالی ی کهاافتهبر مبنای یده است. انگاری ش

حرف مورد  98مورد اتهام بستن،  127 دشنام، تحقیر و ترساندن،مورد  714شامل که به ثبت رسیده است  بانک معلومات

مورد  6تل، مورد تهدید به ق 223مورد تهدید به طالق و اخراج از منزل،  99، ی اوهاحرفقربانی و گوش ندادن به با  نزدن

نداشتن طفل مذکر،  به خاطررد توهین مو 5نداشتن طفل،  به خاطرمورد توهین  25، تهدید به خاطر قیافه و مشخصات بدنی

 .شودیمنمونه سائر موارد  20

17%

18%

3%

23%

15%

15%

2% 4% 3%

جدول تفکیک انواع تجاوز جنسی
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 اقتصادی هایخشونت 

اسناد  اساس حقوق اقتصادی زنان بر. ق اقتصادی و اجتماعی زنان ارتباط داردنقض حقو این نوع از خشونت شامل با

ار دارد. قر تیموردحماحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یالمللنیب کنوانسیون 9تا  6مواد  ژهیوبهالمللی حقوق بشر بین

 قانون کار و مواد 9قانون اساسی افغانستان نیز به برابری حقوق اقتصادی زن و مرد تأکید نموده است. ماده  48و  22مواد 

ر داز حقوق اقتصادی زنان را  یهابخشقانون منع خشونت علیه زنان نیز جز مواد قانونی است که در سطح ملی  34و  33

 قرار داده است. تیموردحما برگرفته و

صادی علیه زنان به ثبت مورد خشونت اقت 749شمسی  1396که در سال مالی  دهدیمدریافتی کمیسیون نشان معلومات 

مورد  55مورد منع تصرف در ارث،  53مورد ممانعت از حق کار،  20مین نفقه، مورد عدم تأ 576شامل رسیده است که 

. این نکته که شودیمخشونت اقتصادی  نمونه از سائر موارد 19مورد نپرداختن مهریه،  26 منع تصرف در اموال شخصی،

، به این معنا است که در جامعه مردساالر شودیمی اقتصادی مربوط به نفقه زنان هاخشونتاز مجموع  چهارمسهبیش از 

خوراک، پوشاک  حق برخورداری از نیو ا شودیم سوءاستفادهگسترده  صورتبهافغانستان از نیاز و احتیاج زنان به نفقه 

 .شودیممکرر نقض  صورتبهو مسکن مناسب زنان 

54.2%

9.6%

7.4%
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اهریتوهین به خاطر قیافه و مشخصات ظ

توهین به خاطر نداشتن طفل

رتوهین به خاطر نداشتن طفل مذک

سایر موارد
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 سایر موارد خشونت علیه زنان

های شونتخانواع خشونت علیه زنان منحصر به دهد که ر افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوق بشبررسی

، های قبلی خشونت علیه زنانعالوه بر دسته دهد کهاین معلومات نشان می. قرار گرفت یموردبررس نجایاکه تا  نیست

 مورد نامزدی اجباری، 100مورد ممانعت از انتخاب همسر،  79 این موارد، ازجملهثبت رسیده است.  به گریدمورد  626

مورد عدم  37 تحصیل،مورد ممانعت از حق  45شوهر،  یچندهمسرمورد  46 اقارب، دیدوبازدیدمورد ممانعت از  88

مورد  15مورد بد دادن،  7مورد نفی قرابت،  14، زنان به بهانه ازدواج دوفروشیخرمورد  10 دسترسی به خدمات صحی،

لیست گردیده است.  مورد قاچاق 7، مورد اجبار به استفاده از مواد مخدر 6مدنی و سیاسی،  یهاتیفعالممانعت از 

عدم تأمین نفقه ممانعت از حق کار منع تصرف در ارث
منع تصرف در 

اموال شخصی
نپرداختن مهریه سایر موارد

درصد 76.9% 2.7% 7.1% 7.3% 3.5% 2.5%
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. شودینماما شامل عناوین فوق نیز  شدهثبتخشونت علیه زنان  بانک معلوماتدر  دیگر نیزمورد  172درنهایت 

 

 حق آزادی و امنیت شخصی

با ه همراری است. هر انسان آرزو دارد تا در محیط آزاد حقوق بش نیترمهم یکی دیگر از حق آزادی و امنیت شخصی

 خود راز بسیاری حقوق دیگ یدرستتوانند بهنگردد، افراد نمی نیآرامش و امنیت زندگی نماید. اگر این حق انسان تأم

المللی حقوق بشر هر انسان حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد و بین یارهایمند شوند. بر اساس معبهره

 دولت موظف است که از آزادی و امنیت شهروندان خویش حفاظت نماید.

و ماده نهم  1طبق ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر تمام افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برخوردار بوده 

قانون اساسی افغانستان نیز مصونیت  2.این حق دانسته است نیها را مکلف به تأمحقوق مدنی و سیاسی دولت کنوانسیون

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و »: آمده است 24شهروندان را تضمین نموده است. در ماده 

                                            
 .مجمع عمومی ملل متحد 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  .1

 .عمومی ملل متحد مجمع 1966 مصوب یو فرهنگانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی کنو .2
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ی و کرامت از تعرض مصون است. دولت به احترام و ، حدودی ندارد. آزادگرددیمصالح عامه که توسط قانون تنظیم م

 1.«باشدیحمایت آزادی و کرامت انسان مکلف م

 .شودیمی شهروندان افغانستان این حق آزادی و امنیت شخصی بررسی برخورداردر ادامه این گزارش وضعیت 

 نقض آزادی و امنیت شخصی الف: میزان

مصونیت از دستگیری و توقیف خودسرانه، مصونیت از ه و آزادی و امنیت شخصی عنوان فراگیر بودحق بر 

 اجباری، مصونیت منزل و ندشدیوجرح، مصونیت از تهدید به مرگ، مصونیت از کار اجباری، مصونیت از ناپدضرب

 یاین حق جا رمجموعهیدر ز تواندمی وگذارگیری و آزادی گشتحریم خصوصی، مصونیت از اختطاف و گروگان

 قرار بگیرد. موردبحثگرفته و 

دهه است که دولت افغانستان، جامعه جهانی، نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  و نیم بیشتر از یک

 ،اندمنظور تأمین آزادی و امنیت مردم تالش کردهامنیتی به یهاخصوص در ارگانقانونی به یهاهیبرای نهادینه شدن رو

مورد نقض  234در کمیسیون  1396. در سال گرددیال مختلف حق آزادی و امنیت شهروندان نقض مشکاما هنوز هم به اَ

 د،مور 199به  1394در سال مورد،  203به  1395در سال  این رقم کهیشده است. درحالحق آزادی و امنیت شخصی ثبت

یشترین ب 1392سال  در که دهدارقام نشان می رسید. مقایسه اینمی مورد 257به  1392و در سال  مورد 168به  1393در سال 

ی هاسالدر این پنج سال کمتر از  1393قضایای نقض حق آزادی و امنیت شخصی اتفاق افتاده است. نقض این حق در سال 

نسبت به سال قبل  1396در سال  کهیطوربهتاکنون همواره روند صعودی داشته است،  1393دیگر بوده است اما از سال 

 افزایش یافته است. %15ن، حدود از آ

رو به وخامت ی از حق آزادی و امینت شخصی منددر کل وضعیت بهرهبیان داشت که  توانیم هاافتهبا توجه به این ی

نقض حق آزادی و امنیت شخصی  ادعا کرد که توانیمقل حقوق بشر تشده در کمیسیون مسبر مبنای قضایای ثبتاست و 

ال س چهارگیرد، در جریان ح دولت صورت مین مسلامحلی و مخالف ، افراد قدرتمندیدولت از طرف نیروهای معموالً که

 است. نکتهوده است. گراف زیر گویای این اخیر رو به افزایش ب

                                            
 .1382قانون اساسی افغانستان مصوب  .1
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 لسابزرگ( %91.9) گریدنفر  214 و اندداشتهسال  18(، زیر سن %8.1حق )نفر از قربانیان نقض این  19سن،  ازنظر 

کل قضایای نقض حق  %19.2که  استنقض حق آزادی و امنیت شخصی متعلق به زنان مورد  45 جنسیت، ازنظر. اندبوده

 دهد.را تشکیل می %80.8گیرد که واقعه به مردان ارتباط می 189. همچنان ردیگیآزادی و امنیت شخصی را در برم

 ب: مناطق و اَشکال نقض حق آزادی و امنیت شخصی

شده، فعال در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان انجام مدنی نهادهایماتی که از طرف دولت و اقدا باوجود

و برخی از شهروندان،  ی معمول استادر سطح گستردهنقض حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان هنوز هم 

ان قیف خودسرانه را در والیان مختلف نشدستگیری و تو شکل زیر ارقام. اندکردهیی را در این خصوص ثبت هاتیشکا

 .دهدیم

 

257

173
200 203

234

0

65

130

195

260

325

1392 1393 1394 1395 1396

سال گذشته5مقایسه نقض حق آزادی و امنیت شخصی در 



 

54 

 

 
ازآن والیات ( مورد تخطی در جایگاه اول قرار دارد. پس56والیت فاریاب با ) شودیچنانچه در نمودار فوق مالحظه م

تعداد نقض به ترتیب در جایگاه دوم تا پنجم ازنظر  مورد( 16) و کابلمورد(  20مورد( غور ) 28بغالن ) مورد(، 36ندز )ق

 حق آزادی و امنیت شخصی قرار دارند.

که  باید توجه داشتاست. البته  شدهثبتقضیه نقض حق آزادی او امنیت شخصی  مورد 234، 1396سال مالی در طول 

وارد گزارش نشده خیلی بیشتر از این ماست. بدون شک  شدهمواردی است که به کمیسیون گزارش داده ارقام، ازاین 

یممصونیت از دستگیری و توقیف خودسرانه مربوط  بیشترین موارد نقض حق آزادی و امنیت شخصی به است. تعداد

است که ازنظر تعداد در  دیگری اختطاف و نقض حریم خصوصی ازجمله موارد ،وجرح، تهدید به مرگضرب .شود

 ه است.بعدی قرار دارد. جزئیات بیشتر از موارد نقض این حق در نمودار زیر آمد یهارده
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 .شودیممختصر توضیح داده  صورتبهحق آزادی و امنیت شخصی  رمجموعهیزدر ادامه برخی از عناوین 

دون حکم قانون کسی بنباید هیچ ،ای که قانون حاکم باشددر جامعه :توقیف خودسرانه و صونیت از دستگیریم

هت جدر المللی دستگیر و توقیف شود. باوجود اقداماتی که هم از طرف دولت و هم از سوی نهادهای فعال ملی و بین

به تعداد  1396شده است، افغانستان فاصله زیادی با جامعه قانونمند دارد. طبق آمار کمیسیون در سال حاکمیت قانون انجام

از مجموع قضایای  %54.7در دفاتر مختلف کمیسیون ثبت شده است این رقم خالف قانون قیف خودسرانه و تو مورد 128

روز یک شهروند افغانستان توسط افراد مسلح و  3. به بیان ساده تقریباً در هر نقض حق آزادی و امنیت شخصی است

و این  شدهتوقیفقانون دستگیر و مقررات  برخالفامنیت،  کنندهنینیروهای امنیتی و مجری قانون و تأم یازورمندان و 

 نقض حقوق بشر از سوی شهروندان افغانستان در ضمن یک شکایت در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است.

تم قرار ش کسی نباید مورد ضرب والمللی و قوانین ملی هیچطبق معیارهای بین: وجرحضرباز  رهاییقض حق ن

ق مورد پیگرد قرار گیرد، ح یطورجددلیل شخصی در معرض چنین عملی قرار گیرد، عامل آن باید بهگیرد. اگر به هر 

صورت گرفته، هنوز هم افراد زیادی در  یهاشخص متضرر جبران شود. باوجود تالشوارد بر  نقض شده اعاده و خسارت

شده است. کمیسیون ثبت ک معلوماتبانمورد نقض این حق در  37، 1396. در سال رندیگیوجرح قرار ممعرض ضرب

37

3

18

9

12

11

128

ضرب و جرح

گروگان گیری

تهدید به  قتل و جرح 

ناپدید شدن اجباری

نقض حق رجوع موثر

نقض حریم خصوصی

توقیف خودسرانه

۱۳۹6نمودار موارد نقض حق آزادی و امنیت شخصی در سال 
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یچنین تخط عامالن معموالً به دلیل اینکه موجود یهاشده بود. بر اساس گزارشمورد گزارش 30، 1395این رقم در سال 

ط کنونی در شرای، وابستگان برخی مقامات دولتی هستندمحلی، افراد مسلح غیرمسئول و افراد زورمند، قوماندانان  ییها

 .ردیگیتوجه کافی صورت نم و مجازات تخطی کنندگان حق قربانیده به اعانسبت 

راد حریم خصوصی ازجمله منزل اف و قوانین داخلی حقوق بشر المللیقررات بینبر اساس م: نقض حریم خصوصی

بدون  تواندیدولت نم د ومدار نباید منزل شهروندان مورد تعرض قرار گیر. در یک جامعه قانوناست از تعرض مصون

مرتبه  11 ونیسیشده در کم، طبق آمار ثبت1396وارد خانه شخص گردد. اما در جریان سال  تیحکم محکمه باصالح

 بود. همین تعداد نقض این حق به ثبت رسیدهنیز  1395حریم خصوصی شهروندان مورد تعرض قرارگرفته است. در سال 

 حقوق مربوط به متهمان و محکومان

 .شودیمو محکومان در دو بخش بررسی  متهمان مربوط به حقوق مطالب

 ی متهمان و محکومانریپذبیآسالف: 

، ندستهسلب آزادی وضعیت در اثر ارتکاب جرم بر اساس قانون در  هستند یاارتکاب جرم  در معرض اتهامِ افرادی که

 جرمی به دلیل. قانون بیشتر از دیگران است شانیریپذبیآسو میزان  نسبت به سایر شهروندان در شرایط خاص قرار دارند

یحقوق بشر از ی دیگر بایدهاانسانمثل  اما سلب آزادی شدگان ،کندیها را سلب مآزادی آن ،شوندکه افراد مرتکب می

به رسی دست دفاع و ن در مورد حقوقشان توسط مراجع مسئول، حقااطالع دادن به متهم، مثالعنوانبه باشند. برخوردار شان

حضور وکیل در تمام مراحل قانونی، حق رسیدگی و تعیین حق آگاهی از دلیل توقیف و محتوای دوسیه، وکیل مدافع، 

تمیز خواهی، حق برخورداری از دسترسی به تسهیالت صحی، و  دنظریقانونی، حق تجد نِیسرنوشت قضایا در میعاد مع

 عادالنه، دسترسی به هوا، آب و غذای مناسب ازجمله حقوقی است که محاکمهداشتن ارتباط با خانواده و اقارب، حق 

 ها برخوردار باشند.اید از آنب هاشده یسلب آزاد متهمان و همه

محروم شوند، زیاد  شانیبشرحتمال اینکه از حقوق ا ه وی قرار داشتریپذبیآسدر وضعیت ، متهم و محکوم صاشخا

یکی در دوران دستگیری، تحقیق و مراحل : گیرداً در دو مرحله صورت میعمدت متهمان و محکومان. نقض حقوق است

. در مراحل دستگیری، دینمایکه اشخاص میعاد حبسشان را در محالت سلب آزادی سپری می و دیگری درزمان همحاکم

 ریتحت تأث که اجرای عدالت در مورد اشخاص متهم را شودیم ن نقضااکمه بیشتر آن دسته از حقوق متهمتحقیق و مح
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اما در دوران سپری نمودن میعاد حبس در زندان، معموالً آن مجموعه از حقوق سلب آزادی شدگان نقض  ،دهدقرار می

 گیرد.ها ارتباط میتواند که به زندگی روزمره و سالمتی روحی و جسمی آنشده می

شان محکومان و کسانی که به نحوی آزادی المللی حقوق بشر و مقررات داخلی بر رعایت حقوق متهمان ودر اسناد بین 

است  شدهحیها تصرخانهدر بند اول ماده سوم قانون محابس و توقیفعنوان نمونه به اند، تأکید شده است.سلب شده

تحت  و اشخاص انبا محبوس ء، سارنواالن، قضات و سایر اشخاصی که به نحوی از انحاهاخانهفیکارکنان محابس و توق

تحت توقیف، حقوق بشر را رعایت نموده،  صن و اشخاااند حین اجرای وظایف، با محبوسکار دارند، مکلفتوقیف سرو

، تابعیت، مذهب، دین، نژاد، رنگ، جنس، زبان، موقف اجتماعی یا سیاسی و سایر یتقوم نظرداشتها بدون در با آن

 1برخورد نمایند. طرفانهی، طوری بزیآمضیمالحظات تبع

 اَشکال نقض حقوق متهمان و محکومانب: میزان و 

 1182. از مجموع نقض شده است 1396با تمام این تأکیدات، بسیاری از حقوق متهمان و محکومان در طول سال  

مورد آن به حقوق متهمان و محکومان ارتباط  559قضیه نقض حقوق بشر که در دفاتر کمیسیون ثبت شده است، تعداد 

ی ریپذبیآسع قضایای ساالنه نقض حقوق بشر به اشخاص متهم و محکوم ارتباط داشته، نشانه از مجمو %47.3 اینکه دارد.

 جدی این گروه از شهروندان و وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در مراکز سلب آزادی است.

ی او به همین دلیل در بیان تفصیلی قضای شودیمموضوعات  ی ازاگستردهالبته حقوق متهمان و محکومان شامل طیف 

قضیه به موضوع عدم  196مختلف برشمرده شده است. از این موارد  نیعناونقض حقوق متهمان و محکومان، موارد و 

قضیه به توقیف و نگهداری  70قضیه به عدم تعیین سرنوشت در میعاد قانونی،  95برخورداری از حق رجوع مؤثر به دولت، 

قضیه دیگر به وجود  6قضیه به عدم دسترسی به وکیل،  6ه عادالنه، قضیه به عدم برخورداری از استماعی 33ی، رقانونیغ

نیز موارد پراکنده و متفرقه است که ذیل عناوین  ماندهیباقمورد  153است.  شدهیمتبعیض در روند رسیدگی مربوط 

 را ترسیم نموده است. دسته از حقوق نمودار زیر ارقام و موارد نقض این .شودینمی بنددستهمشخص 

                                            
 .1، بند 3ماده  ،هاخانهفیتوق قانون محابس و .1
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 سالبزرگ( %97.7) گریدنفر  546 و اندداشتهسال  18(، زیر سن %2.3حق )نفر از قربانیان نقض این  13سن،  ازنظر

کل قضایای نقض حق  %8.9که  استنقض حق آزادی و امنیت شخصی متعلق به زنان مورد  50 جنسیت، ازنظر. اندبوده

 دهد.را تشکیل می %91.1گیرد که به مردان ارتباط می مورد 509 . همچنانردیگیآزادی و امنیت شخصی را در برم

 وضعیت در نمودار ذیل به تصویر کشیده است.والیت محل ارتکاب نقض حقوق متهمان و محکومان،  ازنظر

 

35%

17%

13%

6%

1%

1%

27%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

نبود رجوع مؤثر به دولت

عدم تعیین سرنوشت در میعاد قانونی

توقیف و نگهداری غیر قانونی

عدم برخورداری از استماعیه عادالنه

عدم دسترسی به وکیل

تبعیض در رسیدگی

موارد متفرقه دیگر
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مورد( در نقض حقوق مربوط به متهمان و محکومان در صدر فهرست  335کابل )چنانکه در نمودار پیداست والیت 

تراکم نفوس زیاد در کابل نسبت به شهرهای دیگر، کمبود محالت سلب آزادی در برخی از والیات و انتقال . قرار دارد

دالیل است که والیت کابل را در صدر جدول قرار داده است.  نیترعمدهاز  به کابل جوارهممجرمین از والیات 

در جایگاه  بیبه ترت مورد( 19هرکدام )ت و بلخ ی خوسهاتیوالمورد(  40هرات )مورد(، والیت  68) ابیفاری هاتیوال

 است. قرارگرفتهدوم الی پنجم 

 .شودیممختصر توضیح داده  صورتبهبرخی از موارد نقض حقوق متهمان و محکومان که بیشتر اتفاق افتاده است، 

 ادینبنیدر برابر اعمالی که حقوق »است:  شدهانیباعالمیه جهانی حقوق بشر  8در ماده به دولت:  مؤثرحق رجوع 

هر کس حق رجوع مؤثر به  ،کندیماست، نقض  شدهشناختهه رسمیت دیگر ب وانینقانون اساسی یا ق لهیوسبه که فرد را

 است: شدهانیبکنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی  2ماده  3 دربند« دارد. ملی صالح محاکم

 که: شودیممتعهد هر دولت عضو این کنوانسیون »

ده او نقض ش درباره در این کنوانسیون شدهشناختههای تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی الف 

اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای  لهیوسبهکه نقض حقوق  هرچندوسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود  ،باشد

 ود عمل کرده باشند.مشاغل رسمی خ

صالحیت  آن کشور مقررات موجببهیا هر مقام دیگری که اداری، تقنینی –صالح قضایی . تضمین کند که مقامات ب

 «احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهد. ،شخص دادخواست دهنده درباره ،دندار
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هر شخص که از اداره بدون »و بیان داشته است:  کردهاشارهبه این حق  51در ماده  ازجملهدر قانون اساسی افغانستان 

بر اساس این برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.  تواندیمو  است خسارتموجب متضرر شود، مستحق جبران 

هر انسان باید از این امکان و فرصت برخوردار باشد که از نقض حقوق بشر به محاکم و  ی و ملیالمللنیبمواد از مقررات 

 ی عدالت شود.برقرارر نهادهای عدلی و قضایی شکایت برده و خواستار احقاق حق خود و دیگ

نشان  1396ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال هاافتهی که در این مقررات وجود دارد، یدیتأک باوجود

که در  . این نکتهاندنبودهرخوردار که قربانیان نقض حقوق بشر از میان افراد متهم و محکوم از حق رجوع مؤثر ب دهدیم

، است شدهمشخصنقض حقوق بشر  عنوانبهاز قضایای نقض حقوق متهمان و سلب آزادی شدگان، رجوع مؤثر  35%

الزم به رسیدگی و بررسی قضایای نقض حقوق  اندازهبهکه نهادهای عدلی و قضایایی و دیگر ادارات دولتی  دهدیمنشان 

 .اندنپرداختهن متهمان و محکوما بشری

و یا متهم  گیردکه توسط مراجع مربوط مورد سوءظن قرار می یهر شخص: حق تعیین سرنوشت در میعاد قانونی

رسیدگی و متهم تعیین سرنوشت گردد. هرگاه ادارات  او است، به اتهام شدهنییشود باید در میعادی که در قانون تعمی

شده  بشری نقض یهاحقیکی از از قانون تخطی شده و  کنند،ن رسیدگی نامربوط در زمان معین قانونی به اتهام متهم

 1396در سال  وق متهمان و محکومانمورد نقض حق 559کمیسیون، تعداد  بانک معلومات. بر مبنای آمار موجود در است

قانونی توسط  یندر میعاد معمتهمان  یهاهیدوس قضایای است که مربوط به مورد آن 95شده است که از این میان ثبت

 دهد.را تشکیل می دسته از حقوقمربوط به این  یهایکل موارد تخط %17ربط رسیدگی نشده است. این تعداد مراجع ذی

ها در یهکوشند که دوسدر والیات می یادارات سارنوال، یونکمیس و ساحوی یبر اساس ارزیابی کارمندان دفاتر والیت

اما  ،و سرعت کار محاکم نیز در سطح والیات نسبت به گذشته بیشتر شده است تحویل داده شود محاکم بهزمان مقرر 

دگی جزایی برای رسی اجرائات، بیش از میعادی که قانون ین در ستره محکمه و اداره لوی سارنوالامتهم یهاهیاکثر دوس

 1.مانددر این مرحله تعیین کرده است، معطل می

خصوص ل بهاین مشک است.وبرگشت دوسیه ها از والیات به کابل و از کابل به والیات مشکل دیگر در این زمینه رفت

شان را در هایسیهپایواز ندارند که دوعنوان همراه یا بهن جدی است که کسی را ان و محکومادر مورد آن عده از متهم

 .دینما بیتعق یسارنوالی لو و محکمهستره 

                                            
( روز و محکمه 30( روز، محکمه استیناف )30جزایی در محکمه ابتدائیه ) یهاهیت جزایی، مراحل رسیدگی به دوسائاقانون اجر 101. طبق ماده 1

 .تواندی( روز بیشتر بوده نم120( روز است و درمجموع مراحل محاکماتی از )60تمیز )
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زادی کسی نباید برخالف قانون در سلب آهیچ بر اساس معیارهای حقوق بشری: غیرقانونیتوقیف  رهایی ازحق 

صورت گرفته است، با تأسف  نهادهای مدنی قرار گیرد. اما باوجود تمام اقدامات قانونی و عملی که در سطح دولت و

یشتر این شوند. گرچه بدی میاربط دولتی برخالف قانون سلب آزافغانستان توسط مراجع ذی بعضی از شهروندان هنوز هم

 شده که افرادی که مدتگیرد ولی مواردی نیز ثبتها در مرحله نظارت در اداره پولیس و امنیت ملی صورت میتخطی

از میعاد  یشترب افرادیاند و نیز رها نشده یاند، از طرف اداره سارنواله برائت گرفتهمسط محکشده یا توحبسشان تکمیل

 اند.توقیف در سلب آزادی نگهداری شده

. شده استثبتکمیسیون  بانک معلوماتدر  رهایی از توقیف غیرقانونی مورد نقض حق 70، 1396در جریان سال 

مند برای قانون یردولتیکه توسط نهادهای دولتی و غ یهاه و پس از همه تالشباوجود همه تأکیدات که در قوانین آمد

 نسبت به حقوق متهمان و محکومان هااز تخطی %13شده است، هنوز هم سارنوال و امنیت ملی انجام ،پولیس اقدامات شدن

 1دهد.خالف قانون تشکیل می یهافیها و توقرا بازداشت

به این دسته از حقوق که در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر  به قضایای مربوط میزان رسیدگی در نمودار ذیل

 .به تصویر کشیده است شده است،ثبت

 

                                            
توسط دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان « بررسی وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادیگزارش ». گزارش جداگانه تحت عنوان 1

 است که مربوط به والیت تحت پوشش این دفتر است. برای دریافت معلومات بیشتر در مورد محالت سلب آزادی به این گزارش مراجعه شود. شدههیته
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 حق تشکیل خانواده

است که هم در بخش حقوق  هاییحقبشری و یکی از معدود  یهاحق نیترمهمیکی از  و تشکیل خانواده حق ازدواج

 ری،. بر مبنای معیارهای حقوق بششودمی بندیدستهمدنی و سیاسی و هم در بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 ،است دوطرفه و عقد چون ازدواج یک رابطه د.آزادانه ازدواج نماید و تشکیل خانواده ده صورتبههر کس حق دارد 

در  به همین اساس رود.میرابطه به شمار  عقد و برقراری این اساسی در ایجاد این دو طرف شرط کامل و قلبی رضایت

بر  سیاسی و نیمد حقوق المللیبین کنوانسیون و انعلیه زن تمام اشکال تبعیضکنوانسیون رفع اعالمیه جهانی حقوق بشر، 

 .شده است تأکیدحق آزادی در ازدواج و انتخاب آزادانه همسر برای زن و مرد 

گونه محدودیت ازنظر نژاد، دارند بدون هیچحق بالغ مردان و زنان»اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است:  16در ماده 

، ی و هنگام انحالل آنیمدت زناشو طول درآنان نسبت به ازدواج، تشکیل دهند.  خانواده و ازدواج کنند ملیت، یا مذهب

کنوانسیون  23در ماده  «.ردیگیمهمسران بالقوه شکل یت کامل و آزادانه ازدواج صرفاً با رضا مستحق حقوق برابر هستند.

یمو تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج  ازدواجحق »حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است: 

عضو  یهادولت .شودینمبدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد  ازدواجیهیچ  .شودیمرسمیت شناخته ه ب ،رسند

زوجیت و  ، در طولهای زوجین در مورد ازدواجحقوق و مسئولیت تأمین برابری منظوربهدابیر مقتضی تاین کنوانسیون 

52

10

121

قوق نمودار وضعیت رسیدگی به قضایای مربوط به ح

۱۳۹6متهمان و محکومان در 

حل شده بسته  حل نشده
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عضو باید  هایدولت» کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز آمده است: 16در ماده  «گام انحالل آن اتخاذ خواهند کرد.هن

و مخصوصاً  آورندعمل به خانوادگی و روابط ازدواج به امور مربوط در همه زنان علیه تبعیض رفع رایرا ب الزم اقدامات

 برای یکسان حق: ب، ازدواج انعقاد برای یکسان حق: الف کنند: امور زیر را تضمین مرد و زن حقوق تساوی هیبر پا

 در دوران یکسان هایمسئولیت و حقوق. ج .طرفین کامل و آزاد رضایت بر اساس ازدواج انعقاد و همسر آزادانه انتخاب

 «.آن انحالل و هنگام ازدواج

 ، موانع جدی در راستای انتخاب آزادانهسنتی و عنعنات ناپسند ورسومآداببه دلیل حاکمیت برخی  در افغانستان 

 خصوصبهدختران،  خریدوفروشاجباری، بد دادن، بدل،  هایازدواجدر قالب  متعدد هایناهنجاریهمسر وجود دارد و 

قضیه نقض حق آزادی در  55تعداد  1396در طول سال مالی  کند.می حرومرا از حق آزادی در انتخاب همسر م دختران

( %20مورد ) 11و به زنان و دختران  (%80آن )مورد  44 که شدهثبتازدواج و انتخاب همسر در بانک معلومات کمیسیون 

بیشتر از این ارقام  است، بسیار نشدهثبتاردی که گزارش و . البته ناگفته پیداست که مواست به مردان و پسران مربوط بوده

 است.

 .دهدمینشان  در سه سال اخیر رانقض حق آزادی در ازدواج  شدهثبت جدول زیر تعداد قضایای
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 حقبه مورد 5 مورد به حق حمایت از خانواده، 15، ممنوعیت ازدواج اجباری استمورد مربوط به  28تعداد  بینازاین 

 .شودمیمربوط  در طفولیت ازدواجمصونیت از 

آوردن  ؛جدی در پی دارد هایآسیب برای دختران خصوصبه ازدواج در سنین پایین: قبل از سن قانونی ازدواج

، وظایفی سنگینی است که در ازدواج زودهنگام داریخانه هایمسئولیتداشتن وظایف و  طفل و نگهداری از آن و بر عهده

 ده وش ی علیه زنانوادگخان هایخشونتباعث ایجاد  هاازدواج گونهاین درنتیجه از عهده آن برآیند. توانندنمیدختران 

. ضمن اینکه ازدواج زودهنگام در اکثر اوقات دختران را آیدمیبه وجود  جدی جسمی و روحی هایبیماریو  هاآسیب

به همین  .کندمی محرومطح مناسب زندگی حق آموزش، حق صحت و حق برخورداری از س ازجمله مسلمشاناز حقوق 

 شده است.الملل حقوق بشر و مقررات داخلی کشورها حداقل سن برای ازدواج تعییندلیل در نظام بین

 نگرش سنتی در افغانستان به دلیل1 ت.سال تعیین کرده اس 16و برای دختران  18اج را برای پسران قانون مدنی سن ازدو

 هایجازدوا گونهاینقربانیان اصلی  .شوندمی مجبور به ازدواج در سنین خردسالیل ، تعدادی از اطفاهاخانوادهحاکم در 

ط به ازدواج زیر سن قانونی و در دوران طفولیت در قضیه مربو 5، 1396در طول سال مالی  .دختران هستندزودهنگام 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است. بانک معلومات

 

 حق آزادی بیان

است.  انیب یحق آزاد شود،یمحسوب م یاسیو س یکه ازجمله حقوق مدن یفرد یهایحقوق و آزاد نیتراز مهم یکی

 لیخود را با استفاده از وسا دیبرخوردار باشد تا افکار و عقا یآزاد نیمعنا است که هر انسان از ا نیبد انیب یحق آزاد

 است. دهشمطرحخاص صورت بهدر بسیاری از اسناد حقوق بشری آزادی بیان  دارد، ارائه کند. دسترسکه در  یمختلف

                                            
 افغانستان قانون مدنی 70. ماده 1

 به نام... که سه ماه قبل دخترم شده یمراجعه و مدع ونیسیبغالن به کم تیبغالن کهنه وال ... هیباشنده قر ...ولد  ... 

 یاز منزل فرار نموده به ولسوالبا پسر دیگری  دخترم بدبختانه .نامزد نمودم به نام ... ولد جمعه خانرا با پسر 

 متسبا خود  دولتی مأموران تیزور و به حمابه به نام...ام را ساله 5دختر  جمعه خانبعداً  ه است.اشکمش رفت

دم حاال از ورخود آ شیپدوباره به دخترم را دانیبه کمک محاسن سف ه پسرش بد داد شود.بردند تا ب بغالن کهنه

 شدم. خانه و محل خود آواره
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و  نظرهر کس حق آزادی »اعالمیه جهانی حقوق بشر در مورد حق آزادی بیان آمده است:  19در ماده  مثالعنوانبه

و بدون توجه  هارسانهو از طریق  نگه داردبدون دخالت و آزادانه نظرات خود را  آن است کهحق شامل این بیان دارد و 

حدودیت توجیه اِعمال م عنوانبهی سرزمینی مرزهاصریح  نفی «اطالعات و افکار را جستجو، دریافت و بیان کند. مرزهابه 

 کنندگانمینظتمسئله صورت گرفته است. در حقیقت ، با توجه به حساسیت این هادهیابر دریافت و یا انتقال اطالعات و 

 المللنیبظام ی نی ناموجه در مورد آزادی بیان، نتیجههاتیمحدودکه بسیاری از  اندبودهی به این نکته واقف خوببهاعالمیه 

ظام ن تالش اعالمیه در جهت تقلیل رونیازاواحدهای آن است.  کنندهکیتفکی نیسرزمی مرزهامحور است که -کشور

 1ی بنیادین انسانی بوده است.هایآزادمحور بر تحدید -ی کشورالمللنیب

هر کس حق آزادی بیان دارد. این »است:  شدهانیبحقوق مدنی و سیاسی نیز در این مورد  ونیکنوانس 19ماده  2در بند 

شفاهی، در قالب  صورتبه مرزها،اطالعات و افکار، بدون توجه به هر نوع و اشاعه  جستجو، دریافت حق شامل آزادی

این کنوانسیون در  2ماده  1در بند  .«شودیمی انتخابی دیگر هنری یا از طریق هر رسانه صورتبهنوشته، به شکل چاپی، 

داللت  یخوبواژه به نیااستفاده از  کاررفته است.به 2کردن نی، عبارت تضمدر قبال حقوق بشر هادولتمورد تعهدات 

قوق تـحقق کـامل ح یو مثبت را بـرا یـجابیاقدامات اسلسله  کیملزم هستند تا  ثاقیعضو م یهاکه دولت نکهدارد بر ای

مندی برای بهره یسازنهیزمدر کنوانسیون انجام دهند. بنابراین صرف ممانعت نکردن دولت کافی نیست بلکه  شدهتیحما

 ست.عملی شهروندان از این حق بشری، بخشی از تکالیف دولت ا

 تعرض مصون است. آزادی بیان از»است:  ذکرشده در مورد آزادی بیان قانون اساسی افغانستان 34در ماده 

یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی  گفتار، نوشته، تصویر و یلهیوسهر افغان حق دارد فکر خود را به

« .بپردازد ی،دولت مقامات به آن قبلی ارائه بدون مطالب، و نشر طبع به قانون احکام به مطابق دارد حقاظهار نماید. هر افغان 

ق آزادی های اصلی حیکی از عناصر و مؤلفه عنوانبهقانون اساسی افغانستان در مورد حق دسترسی به اطالعات  50در ماده 

. باشندیمر حدود احکام این قانون دارا اتباع افغانستان حق دسترسی به اطالعات از ادارات دولتی را د»بیان، آمده است: 

 «این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.

                                            
، 1389حقوقی،  یهاپژوهشمطالعات و  ، تهران: مؤسسههایآزادو  هاحقحقوق بشر در جهان معاصر: جستارهای تحلیلی از  محمد قاری سید فاطمی،. 1

 .132چاپ دوم، ص 

2.Ensure 
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سال اخیر دولت افغانستان برخی از قوانین جدیدی را تصویب  16برای اجرایی شدن مواد فوق قانون اساسی، در طی  

ی همگانی و قانون دسترسی به هارسانهبه قانون  توانیم ازجملهکرده است که ارتباط مستقیم با حق آزادی بیان دارد. 

منتشر شد،  986در جریده رسمی شماره  1388سال  ی همگانی که درهارسانهاطالعات اشاره کرد. در ماده اول قانون 

ی المللنیبمیثاق  نوزدهمماده  تیو رعای از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی تأساین فرمان به »آمده است که:  حاًیصر

 «ی همگانی در کشور وضع گردیده است.هارسانهفعالیت  میتنظی فکر و بیان و آزادحق  نیتأم منظوربهحقوق بشر، 

 نیمواد قوان ،یبه آن ملحق شده و هم بر اساس اصول قانون اساس که یالمللنیموجب معاهدات بافغانستان هم بهبنابراین 

 در جهت یبا تمام امکانات و در هر حالت دیبوده و با انیب یحقق حق آزادو ت تیحما ت،ینافذاالجرا مکلف به رعا

 حق تالش کند. نیاز ا افغانستانشهروندان  یمندبهره

عالوه  ست؛داشته ا یارسانهی هاتیو فعالی آزادی بیان هنیدرزمنظام سیاسی کنونی افغانستان دستاوردهای ارزشمندی 

سی ی همگانی و قانون دسترهارسانهقانون که حق آزادی بیان ارتباط دارد، دو قانون خاص یعنی  از قانون اساسی یبر مواد

به نهادهای  توانیم مثالعنوانبهاست که  شدهسیتأسنهادهای حمایتی متعددی و  در این زمینه تصویب شده به اطالعات

ه اطالعات در ب یقانون حق دسترس قیرت بر تطبنظا ونیسیکمی، همگان یهانظارت بر رسانه ونیسیکم ذیل اشاره کرد:

اکنون  جهیدرنت .ها و حکومترسانه یمشترک هماهنگ تهیکم ی،او تخلفات رسانه اتیشکا یبررس ونیسیکم، افغانستان

یسی حکومتی یک پال عنوانبه نگارانروزنامهیی منطقه است که در آن سانسور و پیگرد سیاسی نادر کشورهاافغانستان از 

ی هاتالشحکومت افغانستان در یک سال اخیر  ای دولت وحدت ملی،به گفته برخی از مسئوالن رسانه 1وجود ندارد.

حکومت  ی سازمان یونسکو، نتیجه اقدامات اخیردر بررس انتقال افغانستان از ساحه سرخ به ساحه سبزمضاعف داشته است و 

 2است. دستاورد بزرگ برای افغانستان و

 دولت افغانستان اما مثالعنوانبه ی آزادی بیان وجود دارد.نهیدرزمی جدی هاچالشنوز هم دستاوردها، ه نیباوجودا 

آمار خشونت علیه خبرنگاران  1395مالی  در سال .ها موفق نبوده استامنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه نیتأم ینهیدرزم

 1396مالی در سال  ایعلیه فعاالن رسانه بارتعداد حوادث خشونت مورد قتل بوده است و 14مورد خشونت به شمول  415

چالش  نیتریاز جدمشکالت مالی و بودجه یکی ی ارسانهبه گفته فعاالن  است. دهیرسمورد قتل  21 مورد ازجمله 166به 

                                            
 .935دوم، ص رنگین دادفر اسپنتا، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، کابل: انتشارات عازم و انتشارات پرنیان، جلد  .1

، 1397. مصاحبه با بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر، گزارش وضعیت حق آزادی بیان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 2

www.aihrc.org.af 

http://www.aihrc.org.af/
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الت سبب یشان ندارند. این مشکهاتیفعالها بودجه کافی برای ی است و بسیاری از رسانهرساناطالعها و بر کار رسانهدر برا

و  تیمحدود جادیدر مورد اعمال فشار، ارا متوقف کنند.  تشانیفعالی پسین، هاسالها در شده است که شماری از رسانه

 منتشرشدهیی از سوی نهادهای مدنی هامخالفان، گزارش یختن صدابه هدف خاموش سا یمقامات دولت یاز سو دیتهد

 ست.ا ها به خرج داده و در مواردی هم موفق شدهرسانه کنترلحکومت تالش زیادی برای ای به گفته فعاالن رسانه .است

آخرین  در 1.برندیمی رنج کارکماست، از کمبود امکانات و  جادشدهیادیگر این است که نهادهای حمایتی که  چالش

، کشورها به چهار قرارگرفتهی موردبررسها موضوع آزادی رسانه ازجملهکه  2واحد تحقیقات اکونومیستگزارش تحقیقی 

ی از کشورهای ی، یکبندردهی شده است و افغانستان در این بندمیتقسبسته و بسته  عمدتاًآزاد،  نسبتاًدسته عمده: آزاد، 

که  دهدیماین ارزیابی جهانی نشان  3است. قرارگرفتهجهانی  71امتیاز در رتبه  6سب کبسته محسوب شده و با  عمدتاً

جدی  یهاتالشباید آزادی بیان  ازجملهی مدنی هایآزادو دستاوردهای ارزشمند، هنوز در عرصه  هاتالشبرخی  باوجود

 رت بگیرد.صو

 زیآممسالمتحق آزادی تجمعات 

و یی گردهما حق، شودیممحسوب  سیاسی حقوق مدنی ویق دازجمله مصا که فردی یهایآزادحقوق و  یکی از

. شودیم یدهاجتماعی، سیاسی و صنفی سازمان تالش برای دستیابی به اهدافمنظور است که به اجتماعاتبرگزاری 

 ئل حاد اجتماعی، تظاهرات خیابانی است که غالباً به دنبال مساهاییتجمعات و گردهما استفاده از حق مصداق نیترشاخص

 .دهدیم و سیاسی رخ

 صورتهبی حقوق بشری المللنیب ی عضو در قبال حقوق بشر، در بسیاری از اسنادهادولتعالوه بر تعهدات کلی 

اعالمیه جهانی حقوق بشر در مورد حق آزادی  20در ماده  مثالعنوانبهاست.  شدهمطرحخاص، حق آزادی اجتماعات 

 21در ماده « تشکیل دهد. زیآممسالمت یهاو انجمناجتماعات هر کس حق دارد آزادانه »اجتماعات آمده است: 

. شودیمه به رسمیت شناخت زیآممسالمتحق اجتماعات »است:  شدهانیبحقوق مدنی و سیاسی نیز در این مورد  ونیکنوانس

اطر خ و در یک جامعه دموکراتیک به اعمال این حق تابع هیچ نوع محدودیتی نخواهد بود جز آنکه بر طبق قانون بوده

                                            
 www.aihrc.org.af، 1397ر افغانستان، . گزارش وضعیت حق آزادی بیان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بش1

2. Economist Intelligence Unit 

3. https://www.eiu.com/topic/democracy-index 

http://www.aihrc.org.af/
https://www.eiu.com/topic/democracy-index
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دیگران  هایآزادمصلحت امنیت ملی، امنیت عمومی یا نظم عمومی، یا حمایت از سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و 

 «ضرورت داشته باشد.

صد ابرای مقدارند حقاتباع افغانستان »است:  ذکرشده در مورد آزادی اجتماعات افغانستان قانون اساسی 36در ماده 

د حق هر شهرون اوالًاین ماده از قانون اساسی  «، بدون حمل سالح طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.زیآمصلحجایز و 

بودن تجمعات  انهرمسلحیغ، قانونی و زیآمصلحبر  اًیثانکشور نسبت به تشکیل و شرکت در تجمعات بیان داشته است و 

عالوه بر قانون اساسی، در نظام سیاسی جدید برخی قوانین عادی نیز در این خصوص تدوین و  کرده است. دیتأک

دولت انتقالی تنفیذ  سیرئ فرمانبه و بیتظاهرات تصو و قانون اجتماعات، اعتصابات 1381سال  در است. شدهبیتصو

 دارند حقاتباع کشور »ون آمده است: در ماده دوم این قان منتشر شد. 1381( سال 805شماره ) یرسم دهیجردر  شده و

ی که منافی وحدت ملی و احکام قانون اساسی نباشد، بدون حمل سالح و مطابق زیآمصلحمقاصد جایز و  تأمینبرای 

 «ی نمایند.اندازراهاحکام این قانون، اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات را 

واد م به آن ملحق شده و هم بر اساس اصول قانون اساسی، لی کهالملمعاهدات بین موجببهدولت افغانستان هم بنابراین 

در جهت  حالتی هربوده و باید با تمام امکانات و در  ق آزادی بیانو تحقق ح مکلف به رعایت، حمایت قوانین نافذاالجرا

 مندی شهروندان افغانستان از این حق تالش کند.بهره

ات جامع و ارزشمندی را در خصوص آزادی تجمعات تصویب کرده دولت افغانستان در دوره جدید قوانین و مقرر

و وضع مقررات در مورد حق اجتماعات و  یگذارقانونی نهیدرزمبر دستاوردهای که حکومت افغانستان  عالوهاست و 

مند رهاز این حق بشری خود به اندتوانسته عمالًبعد از سقوط طالبان مردم افغانستان  تظاهرات داشته است، در دوره جدید

شده و مطالبات خود را از طریق برگزاری تظاهرات، اعتصابات و تحصن به گوش مسئوالن حکومتی برسانند. رویکرد 

رگزاری ب حالنیدرع اما در قبال احترام به حق برگزاری تظاهرات و اجتماعات مردم مثبت بوده است معموالً حکومت نیز 

 می در ایجاد تغییرات در عملکرد دولت تأثیر جدی نداشته است.تظاهرات و تجمعات مرد

ع نگاه تغییر نو سازنهیزماخیر برخی اتفاقات و حوادث در جریان تظاهرات و تجمعات رخ داد که به نحوی  دو سالدر  

وشنایی ر نبشجبعد از برگزاری تظاهرات جنبش تبسم و  برگزاری اجتماعات شده است. حقبهمسئوالن حکومتی نسبت 

 الدو س تظاهرات برگزار کرد و برگزاری باعث شد در در شهر کابل، جنبش رستاخیز 1396ی قبل، در سال هاسالدر 

 آزادی تجمعات در پیش بگیرد. اخیر حکومت تصمیم بگیرد برخی محدودیت را در خصوص حق

 :شودیمپیامدهای آن بررسی  و سپس شدهپرداختهمختصر به حوادث مربوط به جنبش رستاخیز  صورتبهدر اینجا 



 

69 

 

حمله انتحاری در چهارراهی زنبق کابل،  خصوصبهدر اعتراض به ناامنی فزاینده  1396در بهار  جنبش رستاخیز:

و  کنندگانهرهمظاتظاهرات گسترده تحت عنوان جنبش رستاخیز شکل گرفت. در جریان اولین تظاهرات این جنبش بین 

ریان در درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس در جها به گفته مقامات شفاخانه گرفته وی صورت ریدرگنیروهای امنیتی 

 7کم های محلی و شاهدان عینی از کشته شدن دستاما رسانه .اندنفر زخمی شده 10نفر کشته و بیش از  5تظاهرات 

 .1اندها در این تظاهرات خبر دادهتن آن 20تظاهرکننده و زخمی شدن بیش از 

از درگیری در جریان تظاهرات جنبش رستاخیزعکس 

 
از این طریق به اعتراضات خود ادامه  خواستندیمدر چند نقطه شهر خیمه تحصن برپا کرده و  کنندگانمظاهرهدر ادامه 

ی تحصن را جمع هامهیخبدهند. اما در آخر جوزا نیروهای امنیتی وارد عمل شده و با استفاده از زور و خشونت، آخرین 

ی هامهیخرای برچیدن بعبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی افغانستان گفته است که در جریان درگیری پلیس و معترضان کردند. 

دن ای پس از برچیده شدر خبرنامه رییجنبش رستاخیز تغد. انتن دیگر زخمی شده 6کم یک معترض کشته و دست تحصن

 2.بازداشت کرده است شبانه تن از معترضان را در عملیات 11خیمه مرکزی اعالم کرده که پلیس 

                                            
1. http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40130597# 

2. http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40337760 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40130597
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40337760
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 ی تحصن که شبانه برچیده شدهامهیخمحل یکی از 

رانی کرده و کنندگان اظهار نگخشونت علیه اعتراض نسبتکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حوادث  نیبعدازا 

م کرده ی اعالدر اطالعیهکمیسیون  ها در جریان اجتماعات پایان دهد.به خشونت نسبت از دولت افغانستان خواست که

حقوق  یهاو برخالف ارزش یرقانونیبار، غکنندگان یک عمل خشونتهنگام توأم با خشونت بر تحصنکه حمله شب

ک و ترس در ی های سیاسی و مدنی شهروندان کشور بوده که باعث ایجاد بیشتر فضای رعببشری و حقوق و آزادی

 .«شودیجامعه دموکراتیک م

 تصویری از اعالمیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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-1396) ریخای که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در خصوص حق آزادی بیان در دو سال اجداگانهدر تحقیق 

ن مدنی فعاال مصاحبه شده است. در این مصاحبه،( انجام داشته است، هم با فعاالن مدنی و هم با نمایندگان حکومت 1395

ی حمایت از آزادی نهیدرزم های حکومتها و پالیسینگاهی انتقادی به کارنامه حکومت داشته و نسبت به سیاست عموماً

پرست قوماندانی امنیه کابل معتقد است که حکومت تالش دارد به تعهد خود در قبال سرتجمعات اعتراض دارند، اما 

ی هارنامهبعمل کند. به گفته او برخی از حوادث ناگوار ناشی از پیچیدگی  زیآممسالمتت از تجمعات و تظاهرات حمای

 1در قبال تجمعات و تظاهرات نیز به خاطر تهدیدات جدی امنیتی بوده است. هاتخریبی دشمن است و برخی محدودیت

                                            
 www.aihrc.org.afنستان، گزارش وضعیت حق برگزاری اجتماعات در افغانستان، . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغا1

 

http://www.aihrc.org.af/
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جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز، تصمیم حکومت  گانکنندمظاهرهی عملی برای هاتیمحدوددر کنار ایجاد برخی 

 و با انتقادهای زیادی مواجه شدهو طرح اولیه قانون جدید  اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در مورد تعدیل قانون جدید

این  رد تلقی کردند.یک و هنجارهای حقوق بشر تدموکرا یهاارزش، را مغایر با قانون اساسیآن  فعاالن مدنیبسیاری از 

 ی زیاد برایهاتیمحدودتوشیح شد، ازنظر زمان، مکان و شرایط  جمهورسیرئمتن قانونی که در ماه سنبله از سوی 

، اما در آینده 1رد شده است جرگهیولساز سوی  25/10/1396در تاریخ  فعالًقانون  نیا است. شدهوضعبرگزاری تجمعات 

 آشکار گردعقبدر مقایسه با دستاوردهای قبلی، یک  تواندیماگر تعدیل نشده و به شکل فعلی تصویب و اجرائی شود، 

 ی حق اجتماعات و تظاهرات تلقی شود.نهیدرزم

                                            
1. www.atlaspress.af//طرح-قانون-تجمات-و-اعتراض-ها-از سوی-مجلس.html    

http://www.atlaspress.af/.طرح-قانون-تجمات-و-اعتراض-ها-از%20سوی-مجلس/html%20%20aihrc.org.a


 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: وضعیت برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 ینگ جهانج ه دورهب ،حقوق نیا شدن . برجستهترجمان شعار برابری در انقالب فرانسه است م حقوق بشر،نسل دو

یاز آزاد یکیکه  گرددیبرمروزولت  نی، فرانکلکایآمر متحدهاالتیا جمهورسیمشهور رئ سخنرانی خصوصبهدوم 

تاریخی، این دسته از  ازنظر .دانستی( مFreedom of want) ازین ای اجیاز احت ییرها ای یچهارگانه را آزاد یها

 نیمانند تأم یماعو اجت یاز حقوق اقتصاد یبرخبلوک شرق و اندیشه سوسیالیسم بوده است.  دیتأکحقوق بیشتر مورد 

قوق بشر ح یجهان هیاعالم بخش پایانی و آموزش که در ی، حق مشارکت فرهنگی، کار، سطح مناسب زندگیاجتماع

 یسایو س یپس از حقوق مدن یو نظر یبه لحاظ فلسف نسل، هرچند نیا در شدهیبندطبقهحقوق ت. اس برشمرده 1948

 نیا آمده است. دیبا قواعد نسل اول پد زمانهم، یکدگذار و یگذارقانون ازنظر مطرح و شناسایی شد، اما است

 شدهگنجاندهحقوق بشر  یجهان هیدر اعالم ستیالیسوس یکشورها نفوذاعمالدوم با  یحقوق پس از جنگ جهان

 1است.

مرتبط با این  یالمللنیبسند  نیترمهم 1966مصوب  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللیبین کنوانسیون

 به نسبت را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق از یتریطوالن و ترجامع فهرست سند ایندسته از حقوق است. 

 و تعریف را هاآن کرده، بیان را حقوق از فهرستی آنکه بر عالوه کنوانسیون .بردارد در بشر حقوق جهانی اعالمیه

هر دولت شده است شود، بیانهای عضو مربوط میکنوانسیون که به تعهدات دولت 2. در ماده است نموده تشریح

با )استفاده از( حداکثر ی لمللانیهای بطور انفرادی و یا از طریق همکاریکه به گرددیمتعهد م کنوانسیونعضو این 

ه شدگذاری در جهت دستیابی و تحقق کامل حقوق شناختهابزارهای قانون ژهیومناسب به لیمنابع موجود و با کلیه وسا

 در این میثاق، اقدام نماید.

ملل النظام بین سیتأس از بدوی و فرهنگعی ماهیت حقوق بشری حقوق اقتصادی اجتما در خصوص حالنیباا 

 ائلقحقوق نسل دوم تفاوت ماهوی  بین حقوق نسل اول و یاوعدهصورت گرفته است  حقوق بشر تاکنون تشکیک

ارزش حقوق بشری آن را کمتر از حقوق مدنی  ایو  انکار نمایند کامالًشده طبیعت حقوق بشری حقوق نسل دوم را یا 

است که  هاردیدتیکی از همین ی، و فرهنگاعی دادخواهی حقوق اقتصادی اجتم تیاز قابلپرسش  انند.دی میاسیو س

                                            
 .101، ص 1396. مختار حسین حیدری، حقوق بشر، کابل: نشر واژه، 1
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 یدادخواه لرقابیغ ،بودن یابیارز رقابلیغو ، عام به دلیل کلیفرهنگی  حقوق اقتصادی اجتماعی و معتقدند یاعده

اید ب و بوده اجراقابل فوراً دسته از حقوق بشر جهانی که عنوانبه توانینمبه همین دلیل این دسته از حقوق را  هستند و

 به رسمیت شناخت.، للی به نحوی قابل دادخواهی باشدالمی نظارتی بیننهادهار د نیز محاکم داخلی و در

ت با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در آن اس حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ونیکنوانس فاوت اساسیت

است. تأکید کنوانسیون بر  نشدهینیبشیپ سنددر متن این کنوانسیون  مفاد امکان طرح شکایت در خصوص نقضکه 

این  ر آغازدها، ها به منابع موجود دولتتدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آن

نجام تفکیک ادر  نکهیباوجودا .نیست و شکایت تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصوالً قابل دادخواهی

وابستگی  و یریناپذکیتفکو اصل  ی نبودگریبر د هادستهیکی از  تیو اولوها هیچ قصدی مبنی بر تقدم کنوانسیون

قوق اقتصادی ح واقعیت این است که این تفکیک به ضرر عمالً پذیرفته جهانی است،  امر متقابل مجموعه حقوق بشر،

 1.ه استی شدو مدنو برتری حقوق سیاسی تقدم  و باعثبوده  فرهنگی اجتماعی و

وان یک کل هم چنان موارد بسیار فرا عنوانبه یالمللنیبجامعه »ی، و فرهنگحقوق اقتصادی اجتماعی  کمیتهبه تعبیر 

ی اتفاق اسیو سطه با حقوق مدنی راب که اگر در مواردی ،کندیمفرهنگی را تحمل  نقض حقوق اقتصادی اجتماعی و

 قتیدر حق. به دنبال داشت اصالحی های یکپارچه برای اقدام فوری وفریاد و ختیانگیبرمانزجار  ، دهشت وافتادمی

ار مقایسه با انک چنان برخوردمی شود که گویی در یاسیو س، نقض حقوق مدنی شودیم سر دادهشعارهای که  رغمبه

 2«.تاس ترتحملرقابلیغآشکارا  و ترمیوخبسی  فرهنگی مستقیم حقوق اقتصادی اجتماعی و گسترده و

 تیاری کنوانسیونپروتکل اخ و تصویب بیش از چهل سال و با تدوین البته این نکته نیز قابل تذکر است که بعد از

پروتکل  .وضعیت تا حدودی در حال تحول است یالمللنیبدر عرصه  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبین

، فردی با ایجاد یک نظام رسیدگی به شکایات آور شد،الزام 2013در سال  تصویب و 2008در سال  که مذکور الحاقی

 .تحول مهم در حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است بین دولتی و نظام تحقیق،شکایت 

صادی حقوق اقت اکثر کشورها . درتر استدر سطح ملی از این هم بدفرهنگی  حقوق اقتصادی اجتماعی و وضعیت

عی کشورهایی که حقوق اقتصادی اجتما . حتی دره گفتمان رایج حقوق بشر غایب استاز عرص یو فرهنگاجتماعی 

جزئی از  یو فرهنگاست یا میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی  شدهشناختهقانون اساسی آنان به رسمیت  در فرهنگی و

دادخواهی دانسته و  رقابلیغرا  یو فرهنگتماعی ملی گاهی حقوق اقتصادی اج یهادادگاه، آن است قانون داخلی

                                            
 .35ی، ص و فرهنگی حقوق اقتصادی اجتماعی المللنیبی به توسعه میثاق اندازچشم .. کریون، متیو سی.آر1

2.Statement of the World Conference Un Doc. E/1993/22 at83 par.5. 



 

75 

 

ه و نسل نبود مستثنای کلوضعیت افغانستان نیز از این قاعده  رسدیمبه نظر  1.اندنهادهبه اجرا  ندرتبهرا  حقوقدرنتیجه 

نسل اول حقوق بشر از توجه مردم و مسئوالن دولتی برخوردار نشده است. شاهد روشن  اندازهبهدوم حقوق بشر نیز 

در  مثالوانعنبهاست.  شدهثبتنقض حقوق بشر در کمیسیون  عنوانبهبرای این ادعا میزان اندک قضایای است که 

ت، ولتی ثبت شده اسمورد نقض حقوق بشر که با شکایت شهروندان در دفاتر مختلف د 1182از مجموع  1396سال 

مورد،  49. از این میان، حق مالکیت شودیم( به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط %8)حدود  مورد 94 صرفاً

و حق کار  مورد 7حق سطح مناسب زندگی  مورد، 14مورد، حق صحت  8مورد، حق مسکن مناسب  2حق آموزش 

که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هنوز  دهدیماندک نشان  مورد را به خود اختصاص داده است. این موارد 14

نقض حقوق بشر ثبت و  عنوانبهنقض گسترده آن،  رغمیعلحقوق بشری در اذهان مردم جا نیفتاده است که  عنوانبه

 هشدبتث. به دلیل اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکایات و قضایای اندکی شودینمپیگیری 

و  شدهتهپرداخاست، در گزارش برای این بخش فقط به سه حق مهم مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 شود.بیشتر از معلومات دریافتی از سایت نهادهای مرتبط یا مصاحبه با مسئوالن مرتبط دولتی استفاده می

 حق آموزش

المللی که دولت افغانستان متعهد به رعایت بین رراتمق که هم در است هاانسان حق آموزش ازجمله حقوق ذاتی

اعالمیه جهانی  26در ماده عنوان نمونه به. بر آن تأکید شده است کشور و دیگر قوانین هم در قانون اساسیو  هاستآن

و  شدهالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مسئله آموزش پرداختهمیثاق بین 13ماده  1حقوق بشر و بند 

 قانون اساسی کشور 43در ماده  است. شده ها برشمردههای دولتفراهم نمودن آموزش اجباری و رایگان از مکلفیت

صورت لتی بهی دومدر مؤسسات تعلی سانسحق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لی میتعل» است: شدهانیب نیز

 نیمتوازن معارف در تمام افغانستان، تأم ممنظور تعمیشود. دولت مکلف است بهمی ناز طرف دولت تأمی گانرای

ها آن بهه مادری را در مناطقی ک یهازبان ستدری نهو زمی دنمای قپروگرام مؤثر طرح و تطبی ،متوسطه اجباری ماتتعلی

 .«کند فراهم کنندیم تکلم

های فرصت ها وظیفه دارد تا زمینهقوانین ملی و و یالمللنیبت ارت افغانستان بر اساس قواعد و مقردول بنابراین 

ه را فراهم سازد. اینکه دولت افغانستان در این راستا تا چه اندازه موفق بود تیتربدسترسی برابر شهروندان به تعلیم و 

                                            
 .35 ی، صو فرهنگی حقوق اقتصادی اجتماعی المللنیبی به توسعه میثاق اندازچشم، متیو سی.آر، ونیکر .1
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در این قسمت از گزارش به آن پرداخته خواهد  بر مبنای معلومات دریافتی از وزارت معارف است، پرسشی است که

 1شد.

 تعداد متعلمان و مکاتبالف: 

 9،380،000شاگردان معارف در حدود  لوماتی وزارت معارف، تعداد مجموعسیستم مع 1396بر اساس ارقام سال 

از کل متعلمان  %38است. این آمار به این معنا است که دختران  دختر 3،564،400پسر و  5،815،600 است که شامل

می ونیلیم 3.5به ، روندینمیونسیف تعداد اطفالی که مکتب  2017ل روی سابر اساس گزارش س. دهدیمتشکیل  را

سعه محروم، ضربه شدید به پروسه انکشاف و تو تیترب. محرومیت این تعداد از اطفال این سرزمین از حق تعلیم و رسد

 تیتربتعلیم و اطفال از حق  یبرخوردارو به همین دلیل برای  شودیمکشور بوده و مانع تحقق صلح پایدار در کشور 

 صورتبهباید  ،و ملی به رسمیت شناخته شده است یالمللنیب اسنادکه یکی از حقوق ابتدایی انسانی بوده و در  تیفیباک

 تالش شود. جدی

به  1396 در سالاز وزارت معارف تعداد مکاتب در سراسر افغانستان  آمدهدستبهمعلومات  بر اساسهمچنین 

 8،010به تعداد و  دارای تعمیر معیاری بودهمکتب  9،790به تعداد این مکاتب  مجموع ازرسد که میباب  17،800

 حداقلن با ی دارد که متعلمااریرمعیغهای دهد، ساختمانکل مکاتب افغانستان را تشکیل می %45مکاتب که باب 

ال . همچنین در ساندآموزشی باز و منزل شخصی مشغول کرایی، مسجد، خیمه، فضا امکانات در محالت چون: تعمیر

ی است که در حالگزارش داده است. این  رفعالیغباب مکتب را  1050سیستم معلوماتی وزارت معارف حدود  1396

 است. ی مصرف کردهتوجهقابل سکتور معارف افغانستان هزینه دولت افغانستان در کنونتا

 ب: موانع برخورداری اطفال از حق تعلیم

طفل  4571نک معلومات نظارت ساحوی اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از میان بر اساس معلومات با

 شوندگانپرسش %38نفر دیگر که  1737و  روندیمکه به مکتب  اندگفته( %61نفر ) 2790،اندقرارگرفتهکه مورد سؤال 

از کسانی که مکتب  .اندندادهپرسش جواب نفر، به این  44= ماندهیباق %1. روندینمکه به مکتب  انددادهاست، پاسخ 

 نامثبت( %11.7نفر ) 204( آنان، نیاز به کار، %49.1نفر ) 853، در مورد علت نرفتن به مکتب سؤال شده و روندینم

                                            
گزارش سؤاالت متعدد در مورد وضعیت برخورداری شهروندان از حق تحصیل تهیه و برای دریافت معلومات به  بخش از برای تهیه این .1

تفاده در این بخش و موارد استناد به گزارش یونسیف از طریق سخنگوی وزارت معارف . معلومات اساست شدهارسالسخنگوی وزارت معارف 

 است. آمدهدستبه
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علل نرفتن به مکتب عنوان  نیترمهم( ناامنی را از %9.7نفر ) 169( دوری مکتب، %11.2نفر ) 195نشدن در مکتب، 

 را به خود اختصاص داده است. ماندهیباق %18.3 درمجموع موارد متعدد دیگر. اندکرده

رسد. می ونیلیم 3.5به ، روندینمیونسیف تعداد اطفالی که مکتب  2017روی سال همچنین بر اساس گزارش س

 دالیل نرفتن اطفال به مکتب در این گزارش چنین بیان گردیده است: نیترعمده

موانع  که به خواست مردم ارتباط داشته و شامل این دسته از موانع، بیشتر موانعی است موانع مرتبط به تقاضا:

، ودهنگامز یهاازدواج ، شامل اعتقادات مذهبی و سنتی،فرهنگی -. موانع اجتماعیاستاجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

لدین، علیمی وان سطح تشاگردان، پایین بود وبرگشترفتن نبودن مسیر ای، مصوی زبانی و منطقههاتفاوت

بیشتر شامل فقر و درآمد کم همچنین موانع اقتصادی که  ی زبانی و آزار و اذیت داخل صنف است.هاتیمحدود

رایه ال در بازارها، هزینه خرید لباس و قرطاسیه، کاطف ، کارریپذبیآسها، نبود سرپرستی مناسب برای اطفال فامیل

 .ردیگیبرمکاری بعد از فراغت را در  یهافرصت موتر و نبود

می ه مربوط به عرضه خدمات تعلیک این نوع موانع، موانعی است موانع مرتبط به عرضه خدمات تعلیمی:

شدگان، کمبود امکانات برای برای بیجا مؤثری هاحلراه، کمبود هایکوچکمبود امکانات برای زندگی  شده است.

معلمان مسلکی، غیر مرتبط بودن نصاب، کمبود معلمان زن و  خصوصبهعلم لیت، کمبود مودوره طف یهاآموزش

برای دسترسی اطفال دارای  هاتیمحدودو تجهیزات، محدودیت برای جذب اطفال سن باال در مکاتب و  ربناهایز

 دسترسی نداشته باشند. تیتربموانعی هستند که باعث شده تا اطفال به تعلیم و  ازجمله ،معلولیت

ت کشور در نمودار یونیسف تعداد دختران و پسران خارج از مکتب در سطح والیا 2017س گزارش سال بر اسا

 ذیل به تصویر کشیده شده است.
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 عنوانبه، کمبود معلمان یونیسف( 1396) 2017سال  و گزارشاز وزارت معارف  آمدهدستبهبر اساس معلومات 

در  ازیردنمون یکی از علل عمده نرفتن اطفال به مکتب است. برای روشن شدن این موضوع، در رابطه به تعداد معلما

نین چ شده و او مهرداد سؤالآقای مجیب یا فعلی از سخنگوی وزارت معارف  ن موجودسراسر افغانستان و تعداد معلما

 جواب داده است:

هزار بست معلم نیاز  16به تعداد  1395ه مقام ریاست جمهوری در سال نظر به پیشنهاد مشخص وزارت معارف ب»

منظور نگردیده  1396تا سال ت و باقی هشت هزار بست معلم هزار بست منظور گردیده اس 8بوده است ولی صرف 

 %34 باشد.مرد می 133،320زن و  68،680نفر است که شامل  202،000ر معلمان موجود در حال حاض است. تعداد

 .«دهدیمن را زنان تشکیل کل معلما

 ملی معارف کیاستراتژج: پالن 

حل این  تعهد خویش را نسبت به ،آموزش ینهیدرزم ادشدهی یهاچالش دیتائمقامات وزارت معارف کشور با 

تدوین  های پیشروکه این وزارت برای سال یهابرنامه در ادشدهی یهاچالشکه  اندنموده دیتأکو  مشکالت ابراز داشته

ی آقای مهرداد سخنگوی وزارت معارف، این وزارت اهداف و برنامههاگفتهبر اساس  حل خواهد شد. ،نموده است

گنجانده و برای تطبیق و عملی شدن آن  1400-1396عارف ژیک ملی مراتدر پالن است را های آینده وزارت معارف

 مرتبط، تعلیمی یهافرصت به همگانی و متوازن دسترسی افزایش . هدف عمومی و کلی این پالن،کندیمتالش 

 میزان افزایشاست.  کشور در دختران و زنان خصوصبه ساالنبزرگ و جوانان برای اطفال، باکیفیت و مصون

 محروم اطفال و دختران خصوصهب کشور اجتماعی های همه گروپ قرار دادن تعلیم تحت و اطفال همه شمولیت

قرار  مورداستفاده هدف این به رسیدن جهت که ییهایاستراتژ از دیگر اهداف این پالن است. تعلیم از بازمانده و

 «موجود کاندیدان» بهترین انتخاب طریق از که بود خواهند محالت از اناث معلمان استخدام شامل گرفت، خواهند

 یهامشوق هارائ امکان صورت در و حرفوی یاعتبار ده مسلکی، رشد برای تعقیبی یهاتیحما فراهم آوری با توأم

 .شد تطبیق خواهد ،هاآن برای لوجستیکی و مالی

 به معلولیت دارای شاگردان ترغیب و تشویق جهت منابع انسجام شامل مکاتب از یمحل سروی و یپالن گذار

دست اقدام ی در هابرنامه گرید از باشد، داشته وجود آن تطبیق امکان که در ساحاتی عادی مکاتب در شدن شامل

 مواد انکشاف و خاص مراکز تعلیمی ایجاد از حمایت جهت ازیموردن اضافی منابع یافتن برای براین، عالوه است.

بخوانند،  درس عادی مکاتب در نیستند قادر که اطفالی برای بریل( خط به درسی کتب قبیل از) آن آموزشی

 گرفت. خواهند صورت الزم اقدامات و هاتالش
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 اشخاص دارای معلولیت آموزش حق د:

تن  1716ه از میان کآن است بیانگر  در بانک معلوماتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شدهثبتمعلومات 

 1383ی است که پاسخ در حالاین  .اندآموزشی و ریادگمصروف ی (%19ها )آنتن  327معلولیت،  اشخاص دارای

در مورد درس  (%0.4ها )آنتن  6آموزش و رفتن به مکتب منفی بوده است. همچنین  در رابطه به (%80.6ها )آنتن 

تن افراد دارایی معلولیت که مصروف فراگیری  327از جمع . اندنکرده ارائهخواندن و رفتن به مکتب پاسخ مشخصی 

ناشنوایان تن در مکتب خاص  141در مدرسه دینی،  هاآنتن  14در دانشگاه،  هاآنتن  50، اندو آموزش تیتربتعلیم و 

در سایر  هاآنتن  4در مکتب مسلکی و  هاآنتن  6تن در مکتب دولتی،  102تن در مکتب خصوصی،  10، انینایو ناب

 اشخاص دارایی موجود در محل آموزش هاسهولتجاها مشغول فراگیری آموزش هستند. همچنین در رابطه به 

( %0.6) هاآنتن  2دارند،  که جای و مکان کافی و مناسب اندگفته (54.7ا )هآنتن  179نفر،  327از جمع  معلولیت،

مواد  به (%33ها )آنتن از  108مخصوص دارند و  وتریکامپ (11.6ها )آنتن از  38رمپ ولچیر دسترسی داشته،  به

 کافی برای بریل دسترسی دارند.

دوری راه و فاصله زیاد تا مکتب،  هاآنتن  39، اندمحروممعلولیت که از آموزش  اشخاص دارایتن  1383از جمع 

تن نبود  36تن مشکالت اقتصادی،  386ی، مندعالقهتن عدم  284سبب معلولیت، به تن عدم پذیرش در مکاتب  12

که در  دانندیمی هاچالش نیترعمده عنوانبهو موارد را  مسائلسایر  هاآنتن  626وسایل مخصوص معلولیت و 

 .اندمواجهی به آن ریادگای آموزش و یراست

 

0.9%
2.6%

2.8%

20.5%

27.9%

45.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

عدم پذیرش به 

خاطر معلولیت

نبود وسایل 

تمخصوص معلولی

دوری راه  عدم عالقمندی یمشکالت اقتصاد موارد دیگر

مکتبعلل عمده عدم دسترسی اشخاص دارای معلولیت به



 

80 

 

 : قضایای نقض حق آموزشه

قضیه مربوط به نقض حقوق بشری  1182 درمجموع 1396کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در جریان سال 

کمیسیون  بانک معلوماتقضیه نقض حقوق بشر در خصوص حق آموزش در  2 صرفاًشهروندان را ثبت نموده که 

رجوع  حقبهه دیگر تعلیمات ابتدایی و قضی حقبهیکی از این دو قضیه  ر افغانستان به ثبت رسیده است.مستقل حقوق بش

 1396 سالکل قضایای نقض حقوق بشری شهروندان در  %0.2ی دهندهنشاناین رقم . شودیمبه دولت مربوط  مؤثر

 .بشر افغانستان به ثبت رسیده استستقل حقوق که توسط دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون ماست 

 

 

 یبه خدمات صح یدسترسحق 

سیاری در ب کند.میحق صحت یک حق مهم بشری بوده که تحقق آن زمینه برخورداری از سایر حقوق را تسهیل 

 رگونهه دورازبهحقوق بشری همه افراد  معیارهایطبق و  شدهپرداختهصحت  حقبهحقوق بشر  المللیبیناز اسناد 

 آمده زین ی جهانی حقوق بشراعالمیه 25ی در ماده .دسترسی داشته باشندباکیفیت به خدمات صحی  دارندحقتبعیض 

متناسب است، برخوردار  اشسالمتی و رفاه خود و خانواده حق دارد از سطحی از زندگی که برای هر کس است:

در  اجتماعی ناتیتأمو حق  طبی و خدمات الزم اجتماعی مسکن و مراقبت ، پوشاک،خوراک شامل این حق باشد.

معاش امرار لیخارج از اراده وسا ت، بیوگی، پیری یا موارد دیگری که به علمعلولیتبیکاری، بیماری،  صورت

 در چارچوبچه  ،کودکانتمام  مستحق مراقبت و کمک خاص هستند. مادران و کودکان .شودیم ،رفته باشدازدست

 بر اساس مفاد ماده ند.نوع حمایت اجتماعی برخوردار شو کیاز  باید خارج از آن به دنیا آمده باشند، ازدواج و چه

 تا: دارندفهیوظ هادولتکنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  12

 به وجودی رشد سالم آنان را هانهیزماهش داده و را ک اطفال ریوممرگو  الف: میزان فوت اطفال در زمان تولد 

 آورد؛

ی ناشی هایآلودگ خصوصبهرا بهبود بخشیده و علل آلودگی محیط زیستی  ب: وضعیت صحی محیط زیستی 

 ی صنعتی را از بین ببرد؛هایفعالاز 

 شود:نمونه آورده می عنوانبهقضایا در اینجا  نوع یکی از این

از سوی همکاران دفتر ساحوی  1396در جریان سال خوست  تیوال یکه از محالت سلب آزاد یبه اساس نظارت» 

از و داشته ن هیقلم و قرطاس، استادان، صنوف سیتدر یدر داخل محبس برا انیزندان است، صورت گرفتگردیز 

 .«اندبوده تار مشکالچد هیناح نیا
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 آورد، به وجودرا  ریگهمهی و سایر امراض احرفهبومی،  ریگهمهی هایماریبی پیشگیری و معالجه هانهیزمج:  

 فراهم سازد. را تیفیباکخدمات صحی  ارائهی دسترسی بیماران به مراکز هانهیزمد:  

دولت در  یها یتدر مورد بهبود صحت و مکلف داتیقانون اساسی کشور نیز تأک 54 و 53، 52، 51های در ماده

و  یالمللنیبصحت در قوانین  حقبهحال در رابطه تا  آنچهبا توجه به  .آمده استعملشهروندان بهحق صحت قبال 

ارزان  و و شرایط دسترسی آسان هانهیزمکه دولت افغانستان وظیفه دارد تا  نتیجه گرفت توانیممللی گفته شد، 

در ادامه به استفاده از معلومات دریافتی از وزارت صحت، به  را فراهم سازد. تیفیباکشهروندان به خدمات صحی 

 1.شودیمیزان انجام این تعهد از سوی دولت افغانستان پرداخته بررسی م

 مادران و کودکان ریوممرگالف: میزان 

 مادران و اطفال در یک کشور است. ریوممرگصحت، میزان  حقبهمعیارهای سنجش دسترسی  نیترمهمیکی از 

یل به دل در این کشور ی از مادرانتوجهقابلتعداد ، هنوز هم در افغانستان مادران ریوممرگکاهش در میزان  باوجود

 از سوی منتشرشدهمادران بر اساس گزارش  ریوممرگمیزان  .دهندرا از دست می جانشانعوارض ناشی از حاملگی 

نفر در هر  460به  1990هزار تولد زنده در سال  100،000 نفر در هر 1300صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( از 

توسط سازمان صحی جهان  2017سال ی که در اتازهسروی  .کاهش یافته بود 2010تولد زنده در سال هزار  100،000

 والدت زنده 100،000 نفر در هر 661 مادران را ریوممرگانجام شد، آخرین سروی در این زمینه بوده است که میزان 

نسبت به هفت سال  2017ان در سال مادر ریوممرگافزایش میزان ، هاگزارشصحت این  برفرض بیان کرده است.

 مؤثربدین سو  2010ی صحی از سال هاتیحما ینهیدرزم مسئول ادارات یهاتیفعالو  هابرنامه که دهدیمقبل نشان 

 %43.6ی دهندهنشانکاهش نیافته است، بلکه  تاکنون 2010میزان مرگ میر مادران از سال  تنهانهنبوده است، زیرا 

 2.استافزایش 

                                            
 با محمد اسماعیل کاووسی مسئول ارتباطات عامه وزارت صحت عامه دریافت شده است. . معلومات الزم برای این بخش از طریق مصاحبه الکترونیک1

 .43-42، ص: 1395، تیفیباکگزارش تحقیق ملی حق دسترسی به خدمات صحی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  2
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تولد زنده بوده است.  1000طفل در هر  91به  2015ال نوزادان در س ریوممرگمیزان  ،فوقبر اساس گزارش  

نفر بیان نموده  22را  (زنده تولدهزار  کی هر درتعداد وفات ) نوزادان ریوممرگ میزان 2017در سال  تازهسروی 

میزان مرگ میر نوزادان که  شودیمان این نتیجه حاصل نوزاد ریوممرگاست. از برسی و مطالعه آمار مربوط به میزان 

به معنای  تواندیمنوزادان  ریوممرگ توجهقابلکاهش  است. افتهیکاهش( %75.8) 2017 در سال 2015نسبت به سال 

 ی دولت برای ارائه خدمات صحی بهتر تعبیر شود.هابرنامهموفقیت و مؤثریت 

 

460

661

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2017

۱00،000میزان مرگ و مرگ مادران در هر 

91

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2017

تولد ۱000میزان مرگ و مرگ نوزادان در هر 



 

83 

 

 ب: مراکز ارائه خدمات صحی

 خدمات صحی شامل تمام ارائهمراکز  مجموعاست که  نمایانگر آن از وزارت صحت عامه آمدهدستبهمعلومات 

 که رسدیم مورد 2854به  یخدمات صحی موبایل ارائهتا  ی اختصاصیهاشفاخانه و ی ساحویهاشفاخانهاز  ساختارها

ی هاشفاخانهباب  81ی والیتی، هاشفاخانهباب  30ی حوزوی، هاشفاخانهباب  8باب شفاخانه تخصصی،  29از این میان 

باب مراکز  40ی، باب مراکز صحی فرع 780باب مراکز صحی اساسی،  882باب مراکز صحی جامع،  426ولسوالی، 

در  طبق این گزارش، نیهمچن .دهدیمباب سایر مراکز صحی تشکیل  425تیم سیار و  153ن، صحی تداوی معتادا

ارزگان و فراه اعمار گردیده و مصروف  فاریاب، سرپل، قندهار، یهاتیوالپنج باب شفاخانه در  1396جریان سال 

 است. تعداد انواع مختلف مراکز صحی در جدول زیر تفکیک شده است. خدمات صحی برای شهروندان ارائه

 تعداد نوع مرکز صحی

 2۹ ی تخصصیهاشفاخانه

 8 /حوزویی ملی هاشفاخانه

 ۳0 ی والیتیهاشفاخانه

 8۱ ی ولسوالیهاشفاخانه

 426 مراکز صحی جامع

 882 مراکز صحی اساسی

 780 مراکز صحی فرعی

 40 مراکز صحی تداوی معتادین

 ۱5۳ سیار یهامیت

 425 صحی مراکز سایر

 2854 مجموع

رای شهروندان خدمات ب ارائهخدمات صحی مصروف  ارائهمراکز  دیگر و هاشفاخانه اکتر دردتن  2817تعداد  به

رشد  نظرداشتدر زنان هستند. با  (%30.5آنان )تن  660تن آن مرد و  2157 ،از مجموع داکتران افغانستان هستند و

 ،نفر داکتر شامل داکتر معالج 4333به  نیازمندی منابع بشری وزارت صحت عامه، 2021الی  یعنی 2017نفوس از سال 

نفر داکتر  1516در حال حاضر سکتور صحت رسد. می هاها و البرانتها، تکنیشننرس ،هاقابله ،داکتران متخصص

 خدمات صحی در حال حاضر است. ارائهکمبود داکتران در مراکز  %30 دهندهنشاناین رقم  دارند کهکمبود 
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ارسالی وزارت صحت عامه قرار ذیل  بر اساس معلومات 1396در سال  متخصص صحت کارمنداندیگر تعداد  

 است.

 یهاشفاخانهو  هاکینیکل،هاشفاخانهکه آیا  مسئوالن وزارت صحت عامه در رابطه به این پرسشهمچنین 

و  هاهشفاخاننموده است: تجهیز نمودن  ارائهیا خیر؟ چنین پاسخ  استمجهز  الزم تمام وسایل طبی اختصاصی به

که دلیل  های متمادی بوده استی عمده وزارت صحت عامه در طول سالهاچالشاز وسایل طبی یکی  به هاکینیکل

و  هاکینیکل، هاشفاخانهوزارت صحت عامه تجهیز  ،باوجودآن. اما استهمانا کمبود بودجه یا منابع مالی  ،اصلی آن

ی کاری خویش قرار داده و با بودجه دست داشته خویش و به هاتیاولو ءخدمات صحی را جز ارائهسایر مراکز 

 کند. فراهم هاکینیکلو  هاشفاخانهوسایل طبی مورد ضرورت را به اکثریت  ی،المللنیبی ملی و نهادهاهمکاری 

 ج: نظارت بر مراکز و خدمات صحی

 جاتهیادودات و مصرف ی نظارت بر وارهاستمیساز وزارت صحت عامه در رابطه به  آمدهدستبهمعلومات 

ی را تحت ، ادارهجاتهیادونظارت بر واردات و مصرف  منظوربه 1396که سکتور صحت در سال  آن است کنندهانیب

 1396این اداره توانسته است در جریان سال  وده وایجاد نم داًیجدعنوان اداره تنظیم امور دوایی و محصوالت صحی 

یک مقدار زیاد  هانظارتدر جریان این  ی نماید.اندازراهواردات ادویه و مصرف آن  یی متعددی را از نحوهانظارت

 این اداره و فعالیت جدی آن، سیتأس. و معدوم شده است یآورجمعاز بازار  تیفیکیبی تاریخ گذشته و هاهیادواز 

 است. خدمات صحی از سوی سکتور صحت ارائهبرای شهروندان در عرصه  دوارکنندهیامیک گام مثبت و 

و  هاانهشفاخخدمات صحی از سوی این  ارائهی خصوصی و کیفیت هاکینیکلها و شفاخانه تعداددر رابطه به  

باب می 620 به 1396ی خصوصی در سال هاکینیو کل هاشفاخانه مجموع: دیافزایموزارت صحت عامه  هاکینیکل

همچنین وزارت  .استی خصوصی هاکینیکلباب آن  208باقی و  هایی خصوصیباب آن شفاخانه 412 ؛ کهرسد

ضه خدمات مقرره عر ،ی خصوصیهاکینیکلو  هاشفاخانهتوسط  تیفیباکخدمات  مؤثر ارائهصحت عامه در رابطه به 
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هر  ارائهرا در جهت  یمشخص و در قالب آن، وزارت صحت عامه معیارهایصحی خصوصی را انکشاف داده است 

ی خدمات صح ارائهدر جریان خصوصی  یهاکینیکلو  هاشفاخانهآورده است تا تمام  به وجوداین خدمات  بهترچه

مه وزارت صحت عا نمسئوالتوسط  داردوامی هانظارت. همچنین موظف به تطبیق این معیارها باشد برای شهروندان

وجود داشته که طی این  1396در جریان سال  داردوام صورتبهخدمات صحی خصوصی  ارائه هجهت ارزیابی نحو

 است. شدهستهب، اندنداشتهوزارت صحت عامه تطابق  ی که با معیارهایهاکینیکلو  هاشفاخانهیک سلسله از  دهایبازد

 حق دسترسی به خدمات صحی برای اشخاص دارای معلولیتد: 

 در بانک معلوماتی شدهثبتدارایی معلولیت باید گفت که بر اساس معلومات  مورد حق صحت اشخاص در

تا  فاصله (%35.4ها )آنتن  608معلولیت  تن اشخاص دارای 1716 انیاز مکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

بیشتر  (%23.1ها )آنتن  397، لومتریک 5الی  2 (%27.5ها )آنتن  472، لومتریک 2الی  1صحی را از  مرکز نیترکینزد

 .اندداشتهکیلومتر بیان  1کمتر از  (%13.9ها )آنتن  239و  لومتریک 5از 

ی و اقتصاد پولیب بر اساس معلومات گرداوری شده در بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت،

 نیترمهم ازجمله تیفیباککانات طبی ام و نبودخدمات صحی  ارائهمرکز  خانه تا ، دوری راههاخانوادهضعیف 

ی موجود هاسهولتهمچنین در مورد  .اندبودهروبرو  آن با 1396در سال معلولیت  اشخاص داریاست که  یمشکالت

 27موجودیت رمپ ولچیر،  ،دارای معلولیت اشخاص از تن 959،هاکینیکل خصوصبهخدمات صحی  ارائهدر مراکز 

 تن 137 از این میان پاسخو  اندنموده دیتائاز این وسایل را  کدامچیهتن  571تن همه این وسایل،  22تن لفت و زینه، 

 است. بودهنامعلوم 
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 ه: قضایای نقص حق دسترسی به خدمات صحی

قضیه مربوط به نقض حقوق بشری  1182 درمجموع 1396کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در جریان سال 

در صد  %1.2 هددهننشاند مورد آن در رابطه به نقض حق صحت بوده است، این رقم  14شهروندان را ثبت نموده که 

که توسط دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل است  1396 در سالکل قضایای نقض حقوق بشری شهروندان 

به  یدر دسترس هاچالش نیترعمدهکه  دهدیم. قضایای به ثبت رسیده نشان استبشر افغانستان به ثبت رسیده حقوق 

، دوری راه خانه تا مرکز صحی، کمبود تیفیکیبدواهای وجود مربوط به کمبود ادویه،  تیفیباکخدمات صحی 

 هازجمل کنندگانمراجعهو برخورد نادرست کارمندان مراکز صحی با زن  کارکنان خصوصبهصحی  کارکنان

 در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده است. کنندگانمراجعهی است که توسط هاتیشکا نیترمهم

 

 کار حق

مایحتاج اولیه زندگی  نیتأمهر شخص برای  .استحقوق بشری افراد  ازجملهکار از ضروریات اولیه زندگی و 

جامعه موظف  سازمان نیترکالن عنوانبهخود و نیز سهیم شدن در پیشرفت جامعه به کار و فعالیت نیازمند است. دولت 

سطح زندگی مناسب و جایگاه افراد در اجتماع با  ی شهروندان از این حق را فراهم آورد.مندبهره یهانهیزمست تا ا

را  هاخانوادهبنیاد اقتصادی  یدرآمد کافداشتن کار و  .دارد و تنگاتنگ نزدیک رتباطا ،دهندمیکاری که انجام 

 .شودمیدسترسی به سایر حقوق بشری افراد  سازنهیزم و کندمیتقویت 

اعالمیه جهانی حقوق بشر این حق را برای تمام  23 ماده دارد.کار  هر شخص حق ملی و یالمللنیب طبق اسناد معتبر

را آزادانه انتخاب نماید، شرایط  کار خود، کار کندکه هرکس حق دارد  داردیم به رسمیت شناخته و اعالم هاانسان

حقوق  کنوانسیون 7ماده  .یریقرارگ تیموردحمابیکاری  در مقابلمنصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و 

فراهم  شهروندانشانعادالنه و مساعد کار را برای  که شرایط دینمایمعضو را مکلف  یهادولتاقتصادی و اجتماعی 

 ی واصله به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانهاتیشکا ازجملهدو نمونه  

 شانیهایضیتمام مر ه خاطرب CHA کینیاند که از طرف کلبوده یفراه شاک تیذکور وال نااز محبوس یجمع» 

 ارائهداکتران این مرکز  .گرددیم عیتوز ای ایشانبر گریفقط پرستامول و دو عدد مسکن د و حساسیت خارش یحت

 «وجود ندارد.ی ادویه گریدگویند که خدمات صحی می

 ینظام یجا و یولسوال لداخ در یولسوال کینیکه کل دخوست اظهار داشتن تیوال لیخ لیاسماع یولسوال یاهال»

 یدرجا کینیکل جادیخواهان ا . این عده از مردم،دنمراجعه کن یجهت تداو یراحتبه دنتوانینم و لذا زنان است

 .«اندشدهب مناس
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عضویت سازمان  1934از سال  افغانستان .که کار حق هر افغان است صراحت دارد قانون اساسی نیز 48ماده  .آورند

را برای اجرای  اشیآمادگافغانستان  .نموده است این نهاد را امضا هایونیکنوانس بسیاری ازکار را دارد و  المللیبین

 یهاسفارشو  هاصلهیف، هاثاقیم :قانون کار چنین تصریح نموده است 12کار، در ماده  ینهیدرزم المللیبینتعهدات 

در عرصه  المللیبین یهاسازمان یارهایمعو سایر و  شودمیق شده یا حکار که افغانستان به آن مل المللیبینسازمان 

 1.گرددیم قیو تطبشرایط خاص کشور رعایت  نظرداشتکار و اداره با در 

لومات دریافتی با استفاده از معکنون دولت افغانستان در این زمینه تا چه اندازه موفق بوده پرسشی است که اینکه تا

 2در این بخش از گزارش به آن تا حدودی پاسخ داده خواهد شد.

 الف: تعداد نیروی کار

ست، ا قرارگرفتهآماری که از سوی مشاوریت حقوقی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در دسترس ما 

 7،400،000نیروی انسانی واجد شرایط کار در افغانستان وجود دارد که از این میان نفر  14،700،000که:  دهدیمنشان 

از سوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا  شدهارائهآمار  .دهدیمآن را زنان تشکیل  7.300،000و  آن را مرداننفر 

 .دهندیمآنان را زنان تشکیل  %49.7کل نیروهای واجد شرایط کار را مردان و  %50.3که  دهدیمو معلولین نشان 

. از برابرند( باهم %0.6) در افغانستان نیروی واجد شرایط کار زنان و مردان با اندک تفاوت گفت توانیمبنابراین 

 زن ونیلیم 2.2لیون مرد و یم 6.3 شامل که هاآن ونیلیم 8.5لیون نیروی انسانی واجد شرایط کار فقط یم 14.7مجموع 

 %16در بخش زراعت،  هاآن %44 . از مجموع افراد شاغل،، در حال حاضر صاحب شغل و مصروف کار اندشودمی

 هستند. مصروفبه سایر کارها  %26ی باق و ی ساختمانیهابخشدر  آنان %14خدمات اجتماعی،  ارائهدر بخش  هاآن

                                            
 .16/9/1388، تاریخ نشر 966قانون کار، جریده رسمی  12 ماده .26

ریافت دبا آقای محمد قیوم زاهدی مشاور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین  معلومات الزم برای این بخش از طریق مصاحبه الکترونیک .2

 شده است.
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 ب: آمار بیکاری

میزان  در افغانستان است. در این نمودار میزان بیکاری وکار  حقبهوضعیت دسترسی  کنندهانیبی خوببهنمودار ذیل 

 دسترسی مردان و زنان به کار به تصویر کشیده شده است.

دولت  یهاتالش رغمیعلنمایان گر این است که  ودار باالنم

از نیروی کار هنوز  %42.2 کار و ایجاد شغل، یهنیدرزمافغانستان 

ی امدهایپعواقب و  تواندیم بیکار هستند و این آمار زیاد بیکاری

افزایش جوانان،  گسترده تشدید ناامنی، مهاجرتناگواری چون 

 به دنبال داشته باشد.ا رو افزایش شمار معتادان  جرائم میزان

ملکی( کارکنان خدمات ) یدولتتعداد زنان در ادارات ملکی 

بر اساس سروی  تن رسیده است. 89822به  1395در سال 

 1395که در سال  هایریگمیتصممشارکت زنان و مردان در 

ی قرار ریگمیتصمی هاپستکه در  درصد کسانی 11ی این حقیقت است که در حدود ادهندهنشاناست،  شدهانجام

که در جریان  دهدیمی، شهدا و معلولین نشان امور اجتماعاز وزارت کار،  آمدهدستبهدارند، زنان هستند. معلوماتی 

 تن زنان جواز کار جهت استخدام در ادارات دولتی توزیع گردیده است. 13،825برای  1396سال 

 : وضعیت کار اطفالج

تفعالی ریانج م حقوق بشری است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درکار اطفال یکی از موضوعات مه 

در بانک  شدهیآورجمعمعلومات  بر اساس های نظارتی و تحقیقی خود همواره به این موضوع توجه داشته است.

مجموع واجدان شرایط 

کار 
مردان واجد شرایط کار زنان واجد شرایط کار

تعداد به ملیون  14.7 7.4 7.3

در صد 100.0% 50.3% 49.7%

14.7

7.4 7.3

100.0% 50.3% 49.7%
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 اندگفته( %63.8نفر ) 2915، اندقرارگرفتهطفل که مورد سؤال  4571معلومات نظارت ساحوی اطفال کمیسیون، از میان 

 118، اندبودهاز مجموع اطفالی که مورد پاسخ  .کنندینمکه کار  اندداده( پاسخ %36.2نفر ) 1655و  کنندیمکه کار 

یمرا تشکیل  شوندگانپرسش %97.4نفر که  4453و در مقابل  اندشدهکه شامل نیروهای نظامی  اندگفته( %2.6نفر )

 .اندنشدهنیروهای نظامی که وارد  اندداشته، بیان دهد

 پذیر،رای مشکالت این قشر آسیبهدف سنجش وضعیت اطفال مشغول به کار شاقه و دادخواهی ببه  1396در سال 

قه یک قشر ا. اطفال مشغول به کار شاز سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک تحقیق ملی راه اندازه شد

اند. ریزان و مجریان حکومتی واقع نشدهی چندان موردتوجه مردم، برنامهپذیردر عین آسیب پذیرند وشدت آسیببه

در ابتدا شناسایی و در ادامه به مرکز توجه مردم و  تا وضعیت این قشر مهم به همین دلیل این تحقیق ملی انجام شد

 شود. تبدیل مسئوالن اجتماعی و حکومتی

ه در بود ک ال به آن اشتغال دارند بیش از مواردیانواع کارهایی که اطف ی این تحقیق ملی،هایافته بر اساس

ی بعدی در هایافته بر اساس بود اما شدهینیبشیپنوع کار  23در پرسشنامه . بود شدهینیبشیپی تحقیق پرسشنامه

، %11.9 دی دکانشاگر گری به آن افزوده شد. در میان مشاغل مختلف،موارد دی جلسات فوکس گروپ و استماع عامه

، شاگردی هوتل %5.8زباله  یآورجمع، %6.1، آهنگری %9.3، کار روی سرک %10.5وانی ، کراچی%11ترمیم کاری 

 را به خود اختصاص داده است. %5.2 یسازیحلبو  5.8%

که رحالیکنند؛ دساعت در هفته کار می 35بیشتر از  اطفال مصروف در کار شاقه، %90بیش از  این تحقیق، بر اساس

ساعت در روز  7آنان باالتر از  %60بیش از  همچنین. نباشد شتریبساعت  35میزان کار اطفال باید از  مبنای قانون کار بر

میزان رضایت اطفال از کارشان با رقم  آنان در برخی از ساعات شب نیز مشغول کارند. %10کنند و بیشتر از کار می

ز کار، برای رضایت اطفال ا شدهارائهنارضایتی، رقم نسبتاً باال و برخالف انتظار بود؛ اما دالیل  %43.5در برابر  56.5%

 بر اساسها باارزش بوده است. ( برای آن%49( و درآمد مالی )%42این مطلب را واضح ساخت که آموزش حرفه )

(، %35.6به دلیل کار برای آموزش حرفه ) فالاط %13.2اما  ،آورندمیاطفال از کارشان درآمد به دست  %84.8ها داده

 کنند.( از کارشان مزد دریافت نمی%12.6( و کار در برابر غذا )%11.5(، کار در برابر قرض والدین )%21کار در خانه )

درصد آنان مزد کار خود را به  %81.7 از میان کسانی که درآمد دارند، .اندندادهبه این سؤال جواب  ماندهیباق 2%

( %3.8انداز )(، مصرف و یا آن را پس%5.9) خانههیو کرا( %6.8های خود داده و بقیه، آن را در خرید غذا )خانواده

 1کنند.می

                                            
 پیامدهای کار شاقه اطفال به گزارش تحقیق ملی کمیسیون در این موضوع مراجعه شود. خصوصبهبرای دریافت اطالعات بیشتر در مورد وضعیت کار اطفال  .1

www.aihrc.org.af 

http://www.aihrc.org.af/


 

90 

 

 د: حق کار اشخاص دارای معلولیت

از میان  1396 در بانک معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال شدهثبتبر اساس آمار 

نفر  1274اقی ب مصروف کار و، در حال حاضر شودیم %25.3تن که  434 معلولیت تن از اشخاص دارای 1716

نامعلوم بوده است. از مجموع  هاآن(% از 0.5تن دیگر یعنی ) 8همچنین وضعیت شغلی . اندبوده کاریب هاآن(% 74.2)

 43، یدولتمشغول کار در ادارات  (%16.8تن ) 73 ،اندبودهوف کار مصر عمالًتن از افراد دارایی معلولیت که  434

از میان اشخاص دارای  .اندبودهدارای شغل آزاد  ،هاآنتن  318و  یردولتیغمشغول کار در ادارات  (%9.9ها )آنتن 

 (%768.4ها )آنتن  340اما در مقابل  ،اندشدهدر محیط کار با تبعیض مواجه  که اندداشتهبیان  (%21.6نفر ) 94کار، 

 .اندنگرفتهخویش به خاطر معلولیت مورد تبعیض قرار  در اجرای امور رسمی و یا محیط کاری که اندگفته

 ،فاقد شغل و کار هستند فعالً واجد شرایط کار اما  عمالًدارایی معلولیت که  تن اشخاص 1274همچنین از میان 

ی خود مندعالقهتن عدم  30داشتن معلولیت،  هاآنتن  420استخدام، جریان ض در تبعیوجود  هاآنتن از  177

 علل بیکاری اشخاص نیترعمدهاز  را سایر موارد هاآنتن  457تن نبود سواد کافی و  190معلولیت،  اشخاص دارای

 .اندنمودهدر افغانستان عنوان  1396دارایی معلولیت در سال 

معلولیت بر اساس معلومات  بیکاری اشخاص دارای علل و عوامل نیترعمدهنگر ی نمایاخوببهنمودار ذیل 

. هست 1396در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال  شدهثبت
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 : قضایای مربوط به نقض حق کاره

قضیه مربوط به نقض حقوق بشری  1182 درمجموع 1396کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در جریان سال 

در صد کل  %1.2 دهندهنشانمورد آن در رابطه به نقض حق کار بوده است، این رقم  14شهروندان را ثبت نموده که 

که توسط دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق است  1396 در سالقضایای نقض حقوق بشری شهروندان 

در جریان  که عدم برخورداری از امتیاز برابر دهدیم. قضایای به ثبت رسیده نشان است رسیدهبشر افغانستان به ثبت 

وسط ی است که تهاتیشکا نیترمهمترک وظیفه به دلیل آزار و اذیت و معاش اندک از دولتی،  اداراتاستخدام در 

 در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده است. کنندگانمراجعه

 

 

 

 تیلکاحق م

کرد.  مرواز این حق مح توانیرا نم کسچیاعالمیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق مالکیت دارد و ه 17طبق ماده 

و  تملکی کسی از کسباز تعرض مصون است و هیچ تملکی» قانون اساسی افغانستان نیز تأکید نموده است: 40ماده 

حق مالکیت است. بارز  قیداشتن خانه، زمین، پول و سایر وسایل و اموال از مصاد.« شودتصرف در آن منع نمی

اید به ملکیت نبالمللی حقوق بشر وظیفه دارد که خود با حق مالکیت مردم احترام بگذارند و ی عضو اسناد بینهادولت

 حق مالکیت کسی از سوی دیگران سلب شد یا در معرض تضییع قرار گرفت، از طرفی دیگر اگر .دنافراد تعرض نمای

اگر  .از حق مالکیت شهروندان حمایت کنند ن معینبه شکل عادالنه و در زما باید فعاالنه دخالت کرده و هادولت

 ی رسیده به کمیسیون چنین است:هاتیشکاز اه شرح دو نمون

 فهیوظ یفایا یدر قسمت تالش یخدمت ثیبه ح تیروز در مستوف 25مدت هستم،  سیپولزن از سربازان  تنکی» 

قرار گرفتم  تیمورد آزار و اذ ،نمودیم یهمکار یادار یهاکه در بخشی ... اسام یهنگام از سو نیدر ا نمودمیم

 «شدم. کارمو  فهیترک وظمجبور به  باالخره و

 ابیفار تیمعارف وال سیاواخر رئ نیدر ا .کردمیم فهیوظ یفایا منهیم شهردر  هایکی از لیسهآمر به صفت  من»

 ایقهیبه شکل سل عمل خالف مقررات را مرتکب شده باشم و نکهیو بدون ا یمراحل قانون یبدون درنظرداشت ط

است که . این در حالی سبک دوش نموده است فهین وظاز آ را بنده 20/11/1395خ رمو 21057نمبر مکتوب  قرار

 «.است نیبرخالف قوان مذکورد عملکر را ندارد و یدوشتقرر وسبک تیموصوف صالح
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های قانونی خویش را عملی نسازد، حق مالکیت شهروندان مسئولیت گرفته و طرفیبگونه موارد خود را در این یدولت

 خواهد شد. نقض

مورد به نقض  49در قضایای نقش حقوق بشر که در دفاتر مختلف کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است، 

 24مورد،  49. از این دهدیمحقوق بشر را تشکیل  مجموع قضایای نقضاز  %4.1حق مالکیت اختصاص دارد که 

ی در رقانونیغمداخله خودسرانه و  به مصونیت از مورد 21به نقض حق مالکیت فردی یا جمعی شهروندان، نمونه آن 

 ارتباط داشته است. دیگر ملکیت شخصی و سه مورد متفرقه
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 نقض حقوق بشر یایقضا عملکرد کمیسیون در مورد فصل چهارم:

 ،یجهان یهاارزش نیمستمر از ا تیو حما جیحقوق بشر و ترو ینهیدرزم کیستماتیس یهاتیانجام فعال یبرا

کار  نیه انسبت ب زیاز کشورها ن یاریو راهگشا باشد. بس دیمف رگذار،یاقدام تأث تواندیمحقوق بشر  ینهاد مل سیتأس

 یهاهیاتحادو  هاائتالف یاو منطقه یدر سطح جهان یمل ینهادها نیا نیب شتریب یهماهنگ یاند و برااقدام کرده

موضوع  نیافغانستان که بعد از سقوط طالبان شکل گرفت، به ا یاسیس دیاست. خوشبختانه در نظام جد گرفتهشکل

تان مستقل حقوق بشر افغانس ونیسیکم ،یاسینظام س نیا یدستاوردها نیترمهماز  یکی عنوانبهمهم توجه شده و 

بر  منظور نظارتدولت به»آمده است:  ینهاد مل نیافغانستان در مورد ا یقانون اساس 58ماده  رشد. د یگذارانیبن

.« دینمایرعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس م

 ونیسیم، اهداف ک«مستقل حقوق بشر افغانستان ونیسیکم یهاتیو صالح فیوظا ل،یقانون تشک» 5بر اساس ماده 

 یو چگونگ تینظارت از وضع -3از حقوق بشر،  تیو حما میتعم -2حقوق بشر،  تینظارت بر رعا -1عبارت است از: 

منظور بهبود و به ریاتخاذ تداب -5تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و  یبررس -4 ،یافراد به حقوق بشر یدسترس

 بشر در کشور. قوقح تیانکشاف وضع

 تیشکا ونیسیکم نیخود به ا یدر صورت نقض حقوق بشر تواندیمافغانستان، هر کس  یقانون اساس حیتصربه

 نیتره مهم، ازجمل«مستقل حقوق بشر افغانستان ونیسیکم یهاتیو صالح فیوظا ل،یقانون تشک»اساس بر  1.دینما

 یبررس و یبشر یبه حقوق و آزاد ادافر یدسترس یو چگونگ تینهاد، نظارت بر وضع نیا فیو تکال هاتیصالح

شهروندان  اتیشکا یریگیثبت و پ افت،یقانون مذکور در 21طبق ماده  است. یتخلفات و موارد نقض حقوق بشر

 اتیکامستقل حقوق بشر افغانستان ساالنه ش ونیسیکم فه،یوظ نیاست و در جهت انجام ا ینهاد مل نیا فیاز وظا یبخش

 .کندیم افتیشهروندان در یرا از سو یادیز

به مسائل  اهتیاز شکا یبرخ بلکه ،ستنی یموضوع و جنبه حقوق بشر یدارا یافتیدر یهاتیشکاالبته همه  

ز تعداد ا شتریب ون،یسیدر کم شدهثبت اتیآمار شکا شهیهم لیدل نی. به همشودیممربوط  یحقوق بشر ریغ یحقوق

که به  شدهثبت اتیدر مورد شکا ونیسیشهروندان است. کارمندان کم تینقض حقوق بشر بر اساس شکا یایقضا

                                            
مورد  مختصر بیان شده است. برای کسب اطالعات در صورتبهن در بخش نظارت بر وضعیت حقوق بشر و عملکرد کمیسیو هاتیفعال صرفاً. در این قسمت 1

و در  منتشرشده 1397( مراجعه شود که در اول بهار 1396) ونیسیکمبه گزارش ساالنه  1396و دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  هاتیفعال

 www.aihrc.org.afست. سایت کمیسیون قابل دریافت ا

http://www.aihrc.org.af/
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 یاتی. اما شکاکنندیم یراهنما ربطیرا به ادارات ذ یارائه نموده و شاک یمشوره حقوقنقض حقوق بشر مربوط نباشد، 

 ربط،یآن در ادارات ذ یثبت شده و از روند بررس یحقوق بشر یایعنوان قضاحقوق بشر داشته باشد، به یکه جنبه

 .ردیگیمو نظارت صورت  یریگیپ ونیسیکمتوسط کارمندان 

 اتیشکا افتیدر

از مجموع است )شده  یپرخانه ونیسیدر دفاتر کم تیشکافورم  3407درمجموع به تعداد  1396سال  انیجر در

که در بخش بعدی  به نقض حقوق بشری شهروندان مرتبط بوده است آن %34.7مورد=  1182شکایات دریافتی، 

( توسط مردان به ثبت %66.7مورد ) 2271( توسط زنان و 33.3) تیشکا 1136، تعداد نیاز ا. (تشریح خواهد شد

مورد، فاریاب  810از والیت کابل با  تیشکا نیشتریب ،مجموع شکایات دریافتی از 1396سال  انیجر دررسیده است. 

 مورد به ثبت رسیده است. 442شکایت و هرات با  580با 

 .دهدینشان م اتیرا بر اساس وال افغانستان ی از شهروندانافتیدر اتیتعداد شکا اتیجزئ ریز نمودار
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 نقض حقوق بشر قضایای

همواره  ل. به همین دلیندارد یحقوق بشر و جنبه موضوع ی دریافتی کمیسیون،هاتیشد تمام شکا انیب چنانکه

 1396ال ، در طول سمثالعنوانبهدر طول است.  یافتیدر یهاتیشکاتعداد قضایای نقض حقوق بشر کمتر از تعداد 

 هرچندمورد رسیده است.  1182مورد بوده اما تعداد قضایای نقض حقوق بشری به  3407 یافتیدرمجموع شکایات 

قضایای نقض حقوق بشر از فورم های شکایت شهروندان کشف شده و سپس روند رسیدگی به آن آغاز  بخش عمده
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 محالتارتی از نظ یهاتیمأمور، بخش اندکی از قضایای نقض حقوق بشری، در زمان انجام حالنیدرع، اما شودیم

مورد در زمان  276 صرفاً، 1396از میان قضایای نقض حقوق بشر سال  .شودیم سلب آزادی کشف و ثبت

ثبت شده اما باقی موارد با شکایت شهروندان به ثبت رسیده است. در  نظارتی از مراکز سلب آزادی یهاتیمأمور

 :شودیمض حقوق بشر به بررسی گرفته مختلف این قضایای نق یهاجنبهادامه این گزارش، ابعاد و 

 الف: تفکیک موارد نقض حقوق بشر بر اساس سن و جنسیت

( آن را قضایای مربوط به %6.7مورد ) 79اداره قضیه،  بانک معلوماتموارد نقض حقوق بشر در  1182از مجموع  

است. به دلیل اینکه قضایای مربوط به اطفال،  ساالنبزرگ ( مربوط به%93.7مورد آن ) 1103و  دهدیماطفال تشکیل 

. شودیماداره قضیه، قضایای کمتری به آن مربوط  بانک معلوماتخاص مربوط به خود را دارد، در  بانک معلومات

زنان  (شودمجموع قضایا می %21.2 شامل که)تن قربانیان آن را  250 ،1396میان قربانیان مجموع قضایای سال از 

. آمار زنان شودیممجموع موارد  %78.8که شامل  شودیممورد دیگر آن به قربانیان مرد مربوط  932 ند.دهتشکیل می

اداره  بانک معلوماتکه موارد نقض حقوق بشری زنان بر اساس  دهدیماین نشان  .بود %34.7 ،1395در سال  قربانی

 بانک معلومات چند نقض حقوق بشری زنان در است. البته موارد دیگر از افتهیکاهش %13قضیه نسبت به سال قبل 

 دیگر در این گزارش نیز یهابخشدر  و شدهثبتخشونت علیه زنان  بانک معلوماتدر  ازجملهدیگر کمیسیون 

 است. شدهاستفاده
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 : تفکیک موارد نقض حقوق بشر بر اساس والیتب

بر اساس شکایت  نقض حقوق بشر یدادهایوالیت رو 32والیت در  34کمیسیون از  بانک معلوماتطبق آمار 

ر در دو والیت دیگر نقض حقوق بشر ب شده است وثبت نظارتی یهاتیمأمورد ارشهروندان افغانستان و در برخی مو

 اه این معنب ناگفته پیداست که عدم ثبت شکایت در مورد نقض حقوق بشر البته مبنای شکایت مردمی ثبت نشده است.

زیادی صورت گرفته باشد،  یهایتخط، بلکه ممکن است هیچ تخطی صورت نگرفته است هاتیوال نیست که در آن

 اما به هر دلیل مانند ناامنی یا عدم دسترسی به دفتر کمیسیون، شکایتی در مورد نقض حقوق بشر صورت نگرفته است.

قض ن ترتیب بیشترین موارد در پنج والیت کابل، فاریاب، قندوز، هرات و بغالن به ی مختلف،هاتیوالاز میان  

 195، والیت فاریاب با %31.2مورد،  379ثبت شده است. با والیت کابل با ثبت  حقوق بشر بر اساس شکایت مردمی

از  %5.2قضیه  61و والیت بغالن با  %6.9قضیه  81با ، والیت هرات %7.7قضیه  91، والیت قندوز با %16.5مورد 

زیر  شرح بیشتر موضوع در نمودارساس شکایت را به خود اختصاص داده است. مجموع قضایای نقض حقوق بشر بر ا

 آمده است.



 

98 

 

 

1.02%

6.85%

1.02%

0.08%

3.38%

0.51%

0.34%

0.59%

0.76%

0.25%

32.06%

7.70%

1.78%

0.93%

16.50%

4.06%

0.68%

0.51%

0.34%

0.00%

1.02%

3.38%

0.34%

4.48%

0.08%

0.17%

1.27%

0.25%

3.13%

5.16%

0.42%

0.25%

0.68%

0.00%

0.00% 3.50% 7.00%10.50%14.00%17.50%21.00%24.50%28.00%31.50%35.00%

هلمند

هلمند

نیمروز

نورستان

ننگرهار

میدان وردک

لوگر

لغمان

کنر

کاپیسا

کابل

قندوز

قندهار

فراه

فاریاب

غور

غزنی

سمنگان

سرپل

زابل

دایکندی

خوست

جوزجان

تخار

پنجشیر

پکتیکا

پکتیا

پروان

بلخ

بغالن

بدخشان

بامیان

بادغیس

ارزگان

ق بشر بر تفکیک جغرافیایی قضایای نقض حقو

اساس شکایت



 

99 

 

 قبل یهاسالج: مقایسه موارد نقض حقوق بشر با 

که این  دهدیمنشان  1395 مالی با سال 1396در سال مالی  موارد نقض حقوق بشر بر اساس اداره قضیه مقایسه 

مورد نقض حقوق بشر  582 صرفاً 1395در سال  کهیدرحالاست.  افتهیشیافزاحقوق بشر بیش از دو برابر  نقضموارد 

 موارد لیذ نمودار .رسدیممورد  1182به  1396ده بود، این آمار در سال یاداره قضیه به ثبت رس بانک معلوماتدر 

 دهیبه ثبت رس ونیسیکماداره قضیه  معلومات بانک دهه گذشته در کیکه در طول  دهدینقض حقوق بشر را نشان م

 به دست آورد. زیاز نقش حقوق بشر را ن تیشکا ینزول ای یصعود ریس توانینمودار م نیابا نگاه به است. 

 
 است. دهیثبت گرد یمورد نقض حقوق بشر 8457دهه گذشته  کی یدر ط ،شودیم دهیدر شکل باال د چنانچه

اداره  بانک معلوماتمورد نقض حقوق بشر در  845 طور متوسطدر ده سال گذشته به این آمار نشانگر آن است که

بیشتر از  سومکیدیگر در طول ده سال گذشته بوده و حدود  هرسالبیش از  1396سال قضیه ثبت شده است. آمار 

 است. هرسال در شدهثبتمیانگین موارد 

 د: تفکیک موارد نقض بر اساس حقوق نقض شده

از حقوق  مورد 15، یحق بشری موردبررس 18ن دهد که از میاکمیسیون نشان می اداره قضیه بانک معلوماتارقام 

 عنوان حق نقض شده، 15در میان توسط مسئولین امور، مراجع صاحب صالحیت و افراد قدرتمند نقض گردیده است. 

و حق رهایی از شکنجه و  %19.8 با آزادی و امنیت شخصی حق %47.3حقوق مربوط به متهمان و محکومان با 

 .است به ترتیب بیشتر از سایر حقوق نقض شده %11.5بدرفتاری با 

 مشاهده است.جزئیات بیشتر حقوق نقض شده در این نمودار قابل 
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 ه: مرتکبان نقض حقوق بشر

ن که کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا یموارددر جریان بررسی قضایای نقض حقوق بشر، یکی ا 

 یهاافتهیتحلیل  جهیدرنتمرتکبان و عامالن نقض حقوق بشر است.  یبنددسته، شناسایی و دهندیمقرار  یموردبررس

ده نهادها و یا ( بر عه%61.9)مورد از قضایای نقض حقوق بشر  732معلوم شده است که مسئولیت ارتکاب  1396سال 

ارتکاب  ییتنهابهتوسط یک فرد ، دهدیممجموع قضایا را تشکیل  %38.1مورد دیگر که  450 بوده است و هاگروه

 یافته است.

دیگر، نحوه و میزان دخالت دولت در قضیه نقض حقوق بشر است. نتیجه بررسی  یموردبررسیکی از موضوعات  

بوده  میرمستقیغمورد دیگر دخالت دولت  22ست، در قضیه، دولت دخالت مستقیم داشته ا 920هد که در  ینشانم

 ماندهیباققضیه  6بوده و نقشی نداشته است و در خصوص  رفعالیغمحل نقض حقوق بشر  مورد دیگر در 34است، در 
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از قضایای نقض حقوق بشر،  %80که در نزدیک به  دهدیماین تحقیق نشان  یهاافتهیخأل قانونی وجود داشته است. 

 مستقیم بوده است. صورتبهلت دخالت دو

 است. شدهدادهبر اساس فیصدی در نمودار ذیل نشان  هاافتهیجزئیات 

 

 و: رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر

ط گردد، توسط کارمندان این اداره در مراجع قانونی مربودفاتر کمیسیون ثبت می درنقض حقوق بشر که قضایای 

 د.نار گیرمورد پیگرد قانونی قر انشود تا در مطابقت به قانون، حقوق نقض شده اعاده و مرتکببررسی و پیگیری می

تان صورت گرفته غانسدر مورد قضایای نقض حقوق بشر، انواع مختلف رسیدگی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر اف

کمیسیون در  یهایدگیرسدر بعضی از قضایا بیش از یک نوع رسیدگی صورت گرفته، مجموع  کهییازآنجااست. 

 341مورد اقدام قانونی صورت گرفته است،  395. در این میان، رسدیم مورد 1538مورد قضایای نقض حقوق بشر، به 

مورد نیز با مقامات  313است و  شدهارسالقامات دولتی مکتوب مورد برای م 315شده است و  یمستندسازمورد 

 حضوری مالقات صورت گرفته است. صورتبهدولتی 

 کمیسیون در نمودار ذیل به تصویر کشیده شده است: یهایدگیرسجزئیات بیشتر از انواع 

77.8%

18.8%

2.9% 0.5%

میزان دخالت دولت در قضایای نقض حقوق بشر

دخالت مستقیم دولت

دخالت غیر مستقیم دولت

هفعال نبودن دولت در منطق

وجود خأل قانونی



 

102 

 

 
به نقض حقوق بشر  ربطیببرخی از قضایا در جریان رسیدگی ممکن است در اثر پیدا شدن شواهد و قرائن جدید  

ربط رفع اقدامات کمیسیون و همکاری مراجع ذی جهیآن دسته از قضایایی که درنت و بسته شود. شدهدادهتشخیص 

میزان پاسخگویی ادارات دولت در برابر  گرانیشده بآید. تعداد قضایای حلحساب میشده بهشود، حلمشکل می

قضیه تحت کار  365است،  شدهبستهقضیه  92 ،1396قضیه در سال  1182. از مجموع است قضایای نقض حقوق بشر

 شدهحلمورد آن با موفقیت  594، شدهحلاست. از میان قضایای  شدهحلقضیه دیگر  725و در حال رسیدگی است و 

ه دولت گفت ک توانمی بیترتنیا. بهدهدیممجموع قضایا را تشکیل  %61.3امسال،  شدهحلمجموع قضایای  .است

ما ارجاع شده، پاسخگویی مثبت داشته است. ا ونیسی نقض حقوق بشر که توسط کمیادر قبال قضای %61حدود در 

دولت در مورد  گریدعبارتاست. به ماندهینشده باقحل ،دهدیماز مجموع قضایا را تشکیل  %30.9 قضیه که 365

ات ر اقداماگ ااقدامی نکرده ی ای شده است، یریگدر ادارات پی ونیسکمی قهای حقوق بشر که از طریاز تخطی 30.9%

 خارج از توان دولت بوده است. ادر مواردی حل قضای یا مؤثر نبوده است دولت

 این موضوع در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است. 

6.1%

22.2%

25.7%
4.1%

20.5%

0.7%

20.4%

0.4%

انواع رسیدگی های صورت گرفته

حمایت و دادخواهی

مستندسازی

اقدام قانونی 

مساعدت حقوقی

ارسال مکتوب

میانجیگری

مالقات با مقامات دولتی

اقدامات دیگر
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 هاشنهادیپی و ریگجهینت دستاوردها، فصل پنجم:

ی هاافتهبرخی از یو سپس  است اشاره شده حاصل 1396که در سال  ییهاشرفتیپو  دستاوردهابه در این فصل ابتدا 

 خواهد شد.ارائه  ی کمیسیونشنهادهایپو در پایان  شودیمیان بی ریگجهینتو نکات برجسته در قالب  خاص

 دستاوردها

نهادسازی در حمایت از حقوق بشر  و یگذارقانون های ارزشمند در عرصهبرخی دستاورد 1396در سال 

 1قرار خواهد گرفت. یموردبررس وارفهرستاست که در این قسمت  آمدهدستبه

دوشنبه،  در روزکه  یریگیرأدر جریان عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: 

جهان  یکشورها ءآرا دوسوماز  شیسب ببا کام شد، دولت افغانستان سازمان ملل انج یدر تاالر مجمع عموم زانیم 25

و برای اولین بار عضو این نهاد مهم  حقوق بشر را به دست آورد یشورا کِیپسفایحوزه آس یاز چهار کرس یکی

که  دهدیمنشان  به معنای اعتبار جهانی افغانستان است و سوکیعضویت در این نهاد معتبر جهانی از  2جهانی شد.

ارت بر زده و این دولت را شایسته نظ دیتائر ان برای بهبود وضعیت حقوق بشر مهبر اراده دولت افغانست جامعه جهانی

که دولت افغانستان سنگینی تعهد به رعایت  شودیمو از سوی دیگر باعث  داندیموضعیت حقوق بشر در سطح جهان 

کمیسیون  حقوق بشری تالش کند. یهارزشاحقوق بشر را بیشتر احساس کرده و بیشتر از گذشته برای حمایت از 

ال از عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استقب یاهیاعالمبا صدور  مستقل حقوق بشر افغانستان

مینه تواند زکه می حقوق بشری شهروندان کشور دانست نموده و آن را گامی مهم در عرصه بهبود، حمایت و توسعه

 3.المللی دولت افغانستان در عرصه حقوق بشری مهیا سازدتعهدات بین مامرا برای اجرای ت

مجمع  (:APFنهادهای ملی حقوق بشری آسیا پسفیک ) انتخاب افغانستان به رهبری مجمع

ملی حقوق بشر از کشورهای مربوط به حوزه آسیا و اقیانوسیه است که برای  نهاد 24 ی متشکل ازفیک مجمعپسآسیا

 حقوق بشر در این منطقه فعالیت دارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر عضویت کامل این نهاد را دارابهبود وضعیت 

به ریاست  البشر افغانستان برای دو س این نهاد، رئیس کمیسیون مستقل حقوق است و در بیست و یکمین اجالس ساالنه

                                            
ی کمیسیون مستقل حقوق هاشرفتیپها، دستاوردها و . در خصوص فعالیتشودیمو دستاوردها به وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان مربوط  هاشرفتیپ. این 1

 منتشر شده است. 1397( تهیه و در حمل 1396)بشر افغانستان گزارش جداگانه تحت عنوان گزارش ساالنه 

2. http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41649082 

3. http://www.aihrc.org.af/home/press_release/6713 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41649082
http://www.aihrc.org.af/home/press_release/6713


 

105 

 

به  1396قوس  9و  8 این نهاد در تاریخنه ساالنه و کنفرانس دوساال اجالسبیست و دومین  این نهاد انتخاب شد.

 1میزبانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تحت رهبری داکتر سیما سمر در تایلند با موفقیت برگزار شد.

میالدی به  2003دولت افغانستان در سال  جزائی در افغانستان: یالمللنیبمحکمه  بررسی مقدماتی

 ، کمیسیون مستقل حقوق بشر1396ی( ملحق شده است. در سال المللنیبیی اساسنامه محکمه جزا)اساسنامه رُم 

 3) 12/8/1396تا اینکه در تاریخ  افغانستان و فعاالن مدنی خواستار بررسی وضعیت افغانستان از سوی این نهاد شدند

داده  دفتر او نشان یمقدمات یاعالم کرده بود که بررس یاهیانیدر ب سارنوال این محکمه 2ادفاتو بنسو( 2017نوامبر سال 

پس از  .در افغانستان فراهم است تیبشر هیعل تیو جنا یجنگ اتیدرباره جنا قاتیانجام تحق یالزم برا طیکه شرا

از قربانیان نقض حقوق بشردوستانه خواست تا تاریخ  1/9/1396سارنوال این محکمه در تاریخ  اخذ اجازه،

رخ داده باشد،  2003می  در مورد جنایاتی که بعد از اولرا  اتشانیشکا ،2018مصادف با آخر جنوری  11/11/1396

شکایت از شهروندان  699، شدهارائهی، در پایان مهلت المللنیببر مبنای اطالع دریافتی از سایت این نهاد  3ثبت کنند.

ررات مجازات ناقضان مقافغانستان دریافت شده و در ضمن آن قربانیان خواستار بررسی وضعیت، محاکمه متهمان و 

 4.اندشدهبشردوستانه 

 الحاق به پروتکل اختیاری و انصراف از حق شرط نسبت به برخی از مواد کنوانسیون ضد شکنجه:

اضا کرده بود تا تق رسماً کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چند سال قبل از دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

شکنجه  ون ضدی که در کنوانسیحق شرط نیچنهمو  ملحق شدهشکنجه  یون ضدافغانستان به پروتکل اختیاری کنوانس

شده است، برداشته شود. کمیسیون با وزارت امور خارجه، وزارت عدلیه و دفتر مقام ریاست جمهوری در این  قائل

دام ها اقتن حق شرطترغیب نمود تا برای الحاق به پروتکل اختیاری و برداشها را زمینه دادخواهی نمود و این ارگان

 کنند.

فغانستان اسالمی ا یجمهورسیرئخوشبختانه این درخواست از جانب دولت افغانستان پاسخ مثبت دریافت کرد. 

میالدی  2018آپریل  18سازمان ملل متحد نیز در  وتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه را توشیح نمود.طی فرمانی پر

                                            
 .21ص  ،1397حمل  ،1396گزارش ساالنه سال مالی  مستقل حقوق بشر افغانستان، ونیسیکم .1

2. Fatou Bensouda 

3. http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42043950 

4. https://www.icc-cpi.int/afghanistan 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42043950
https://www.icc-cpi.int/afghanistan
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 ضد شکنجه ند، پروتکل اختیاری کنوانسیونسند الحاق افغانستان به پروتکل مذکور را امضاء نمود که بر مبنای این س

 1میالدی در افغانستان قابل انفاذ است. 2018می  ماه 17از تاریخ 

ه و انصراف از حق منع شکنج نویکنوانس یاریمستقل حقوق بشر افغانستان، الحاق به پروتکل اخت ونیسیکم ازنظر

 در عرصه محو شکنجه در کشور شرفتیدستاورد و پ کیمنع شکنجه  ونیکنوانس 30ماده  1و فقره  20شرط به ماده 

 اهمیت دارد که این پروتکل جزییات ازآنجاالحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه  .شودیممحسوب 

ایجاد  یالمللنیبو هدف اصلی این سند  کندیمدر قبال مبارزه با شکنجه بیان  هادولتبیشتری را در راستای تعهدات 

شکنجه و  بتواند است تا از محالت سلب آزادی یالمللنیبیک سیستم نظارتی منظم توسط نهادهای مستقل ملی و 

 این محالت را کاهش دهد. در زیرآمیتحقو  یرانسانیغرفتارهای 

 مقام 246رمان تقنینی شماره خورشیدی با ف 14/12/1395منع شکنجه در  قانون تصویب قانون منع شکنجه:

ر راستای دولت افغانستان د خوبریاست جمهوری اسالمی افغانستان به تصویب رسید. این قانون یکی از دستاوردهای 

ین قانون، ا ست.حقوق بشر ا یالمللنیبدات اجرای تعه یمحو شکنجه بوده و بیانگر اراده دولت افغانستان در زمینه

طلق ممنوع قرار م طوربهمنع شکنجه تعریف نموده و شکنجه نمودن افراد را  یالمللنیبکنوانسیون  بر اساسشکنجه را 

های خوب دولت افغانستان در راستای مبارزه با شکنجه محسوب داده است. تصویب قانون منع شکنجه یکی از تالش

. این قانون با صراحت شودیمن خاص برای ممنوعیت شکنجه طرح و تصویب . این اولین بار است که یک قانوشودیم

بیشتر و با جزییات به موضوع شکنجه پرداخته و عالوه بر جرم انگاری شکنجه، برای مرتکبان آن مجازات نیز تعیین 

 کرده است.

 جلوگیری از شکنجه اتخاذ منظوربههای عدلی و قضایی را مکلف کرده تا تدابیر الزم را قانون منع شکنجه ارگان

قیق، کشف، تح مسئولنیز آمده است که مراجع  کنندگانقیتحقنماید. هم چنان در مورد حمایت از شاکی، شهود و 

تشخیص  یهاتهیکممصونیت شاکی، شهود، اعضای  نیتأم منظوربهتدابیر الزم را  اندمکلفمحاکمه و تنفیذ حکم 

عامالن شکنجه نیز یکی از  برای خسارتتعیین مجازات و جبران  2اتخاذ نمایند.، کنندهنظارتشکنجه و سایر نهادهای 

 .بخشدیمهای این قانون است که ضمانت اجرایی جرم انگاری شکنجه را تقویت ویژگی

بشر تقل حقوق مس ونیسیکم سیرئ استی، تحت رمنع شکنجه ونیکمس کمیسیون منع شکنجه: سیتأس

اس بر اس ونیسیکم نیکرد. ا تیاعالم موجود جلسه خود نیاول ریبا تدو 1396حمل  28 تاریخدوشنبه  روزبهافغانستان 

                                            
IV.9.b (Depositary Notification), Optional Protocol to the -UNDOC, C.N. 212.2018.TREATIES 1

Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Afghanistan: 

Accession 
 . قانون منع شکنجه، ماده نهم.2
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بند  بر اساس .است شدهسیتأسآن  یایقضا یریگیشکنجه و پ زا یریقانون منع شکنجه جهت جلوگ ازدهمیحکم ماده 

 شر افغانستانوق بمستقل حق ونیسیمنع شکنجه به عهده کم ونیسیکم تیقانون منع شکنجه، سکرتر ازدهمیماده  2

سمر  مایر سمحترم داکت استیآن تحت ر یبا اشتراک اعضا یهفت جلسه کار ریمنع شکنجه با تدو ونیسیکم است.

 نیا یبر مبنا بوده و یطرزالعمل کار یدارا ونیسیکم نیا اکنوناست.  افتهیدست  یخوب یهاشرفتیپبه دستاوردها و 

 یدیخورش 1397سال  یو برا شدهبیتصوو  هیته ونیسیکم نیا یپالن کار نیچنهم. دینمایم ریسند جلسات خود را دا

 را تطبیق خواهد کرد. شدهینیبشیپ یهاتیفعالاین نهاد را  شدهینیبشیپ یهاتیفعال

در این کد . دینافذ گرد زیافغانستان ن جدید یکد جزا 1396سال  خوشبختانه در شدن کد جزا: االجراالزم

 یهاقححقوق بشری گنجانده و نقض برخی از  یهاارزشاست، بسیاری از  شدهبیتصوماده تدوین و  916جزا که در 

، برای شدههشناختم به رسمیت نامه رُالمللی که به اساس اساسنبی جرائم، مثالعنوانبهبشری جرم انگاری شده است. 

آزار ، یآزارکودک ،یبازبچه یبرا ،یید جزاک نیدر ا نیچنهمگنجانده شده است.  د جزای جدید،نخستین بار در ک

مطلق ممنوع اعالم نموده و  طوربهشکنجه را  این قانون .است مجازات در نظر گرفته شده یزنان و فساد ادار تیو اذ

 اِعمال شکنجه را جرم پنداشته است.

 یریگجهینت

از  و توسعه حقوق بشر در افغانستان جیترو ت،یحما یدر راستا یریگچشم یهاتیسال گذشته فعال 16در طول 

ع حقوق بشر مداف یمل یمستقل حقوق بشر افغانستان و نهادها ونیسیدولت افغانستان، کم ،یالمللنیب ینهادها یسو

ک کشور ینوان عهنوز هم در افغانستان به ،حالنیدرع. و دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته است صورت گرفته است

حقوق بشر با  یمقوله دهه جنگ و خشونت گسترده را پشت سر گذاشته است، در حدود چهاردر حال منازعه که 

عدم  ،یکاریگسترش فقر و ب ،یخشونت و ناامنافزایش مواجه است. استمرار جنگ،  ی زیاد و جدیهاچالشموانع و 

 تیعاست که وض ییهالشچا نیتراز مهم تیم فرهنگ معافو تداو یزنان، فساد ادار هیعل ضیقانون، تبع تیحاکم

عوامل فوق  .ی اخیر وضعیت رو به وخامت رفته استهاسالو در  قرار داده ریتحت تأث ماًیحقوق بشر در کشور را مستق

باعث استمرار نقض  تاًیو نها گذاردیم ریتأث گریباهم در ارتباط بوده، بر همد ریزنج کی یهاحلقهسلسله صورت به

 .شودیشهروندان م یحقوق بشر

و  تیقانون، نبود شفاف تیدر کشور ضعف حاکم یبلند بودن سطح فساد ادار یاز علل عمده یکینمونه  عنوانبه

باعث تداوم  نیهمچن یاقتصاد جنگ تیو حاکم تیاست. فقر، تداوم فرهنگ معاف یو فقر اقتصاد یریپذتیمسئول

 گریفقر با عوامل د گرید ی. از سوستخصوص در مناطق ناامن کشور شده ااز مزارع به یرایکشت خشخاش در بس
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هستند،  سوادیب شتریب ،ری، مردم فقی صورت گرفتههایازجمله سطح سواد مردم ارتباط تنگاتنگ دارد. بر اساس بررس

 یهالیفام نیاطفالشان کمتر فراهم است. همچن یبرا یشغل یهاکمتر دارند و فرصت یشغل تیهستند، امن کاریب شتریب

 یو امکانات صح یدنیو کمتر به آب آشام شوندیم جایب شتریآنان ب رند،یپذبیآس شتریب یعیطب دثدر برابر حوا ریفق

 محروم بمانند، بیشتر است. شانیبشراحتمال اینکه از حقوق  جهیدارند. درنت یدسترس

 رغمیلشهروندان ع یحقوق بشر تیشد باعث شده تا وضع انیکه ب یریراگمزمن و ف یهامشکالت و چالش چرخه

 ینهادها ریمستقل حقوق بشر افغانستان و سا ونیسیازجمله کم یحقوق بشر یگسترده نهادها یهاتیها و فعالتالش

شود  دیأکتبر این نکته  به همین دلیل الزم است بازهمبماند.  یکننده باقمدافع حقوق بشر در کشور، همچنان نگران

که در سه  یحقوق بشر یالمللنیدر قبال معاهدات ب شیتا مطابق به تعهدات خو که دولت افغانستان مکلفیت دارد

انجام  یلاقدامات عم قیجامع و قابل تطب یهااست، در قالب برنامه انیبحقوق بشر قابل یو اجرا تیدسته احترام، حما

 دهد.

، اقدام ابتدایی الزم و و استفاده از راهکارهای حقوقی برای حمایت از آن هادولتشناسایی حقوق بشر توسط 

 ییتنهاهب داشته است، اما شناسایی حقوقی توجهقابلدر این حوزه دستاوردهای  ارزشمند بوده و دولت افغانستان نیز

و  ترمهماما بعد  ،یه استقض عدِ، یک بُو هنجارهایی حقوق بشری هاارزش حقوقی موضوع یهاجنبهکافی نیست. 

ین مؤثری در ا یهاگام. تا زمانی که عملی و تحقق عینی رعایت حقوق بشری در سطح جامعه است ، جنبهتریاساس

حمایت واقعی از حقوق بشر مستلزم » کهییازآنجا به پیشرفت واقعی حقوق بشر، امید بست. توانینمراه برداشته نشود، 

نباید  1«است. ستیزطیمحجمعیت و آلودگی  هیرویبمبارزه پیگیر علیه گرسنگی، بیماری، نادانی، مشکل افزایش 

 ته شود.ای فروکاسشعارهای کلیشه دین،نما یهابرنامهبرخی  شناسایی آن در متون حقوقی، به حقوق بشری یهاارزش

ر رعایت حقوق ب ریق دفاتر مختلف والیتی و ساحوی تالش کرده استز طافغانستان ا کمیسیون مستقل حقوق بشر

 تبانک معلوما چند قضایای نقض حقوق بشر را در اشکال مختلف آن در ازجملهبشری شهروندان نظارت کرده و 

مورد نقض  15،528 به تعداد 1396ثبت کند. از تجمیع و محاسبه معلوماتی دریافتی، معلوم شود که در طول سال 

 ت.این آمار در جدول زیر به تصویر کشیده اس اتیجزئ حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است.

 ۱۳۹6 یمالسال  حقوق بشر درنقض ثبت شده  موارد

 فیصدی تعداد موارد

 %62.8 9754 حقوق بشر در جریان منازعات مسلحانهنقض 

                                            
 ، پیشگفتار.1388بشر، تهران: دانشگاه تهران، ی عمومی و حقوق هایآزاد، طباطبایی مؤتمنی منوچهر .1
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 %28 4340 زناننقض حقوق بشر به شکل خشونت علیه 

 %7.6 1182 یه(اداره قض بانک معلومات)دریافتی  یهاتیشکانقض حقوق بشر بر اساس 

 %1.6 252 صوصیخ تیشکاسلب حیات در اثر محاکمه صحرایی یا خشونت علیه زن بدون 

 %100 15،528 مجموع موارد

 را عمالًقوق بشر دولت افغانستان وظیفه دارد ح کرد که دیتأکدیگر بر این نکته  بارکیباید  هابا توجه به این یافته

های مؤثری را جهت ها و ساختارهای حمایتی از آن را ایجاد نماید. راهکارها و برنامهکانیزماحترام و رعایت نموده و م

موده ن عامه را فراهمهای افزایش آگاهی آورد. زمینه به وجودرا  ازیموردنهای حقوقی توسعه حقوق بشر تهیه و ظرفیت

های نظارتی بر ساختارهای عدلی و قضایی کشور را . برنامهحقوق بشر را در سطح ملی از بین ببرد نقض هایو زمینه

بردن  دولت باید از طریق از بین به هدف تأمین عدالت، تقویت نموده و در راستای تأمین امنیت شهروندان تالش کند.

از  مرا اعشان ها و شرایط برخورداری شهروندان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیزمینه خشونت و تبعیض،

ازدواج و  های مناسب، مسکن مناسب، سطح زندگی مناسب، حق صحت، فرصتدسترسی به تعلیم و تربیت طیشرا

 و حق کار را برای شهروندان فراهم نماید. وگذارگشتتشکیل خانواده، حق آزادی 

 هادشنهایپ

 را مطرح کرد. لیذ هایشنهادیپ توانیم قیتحق یهاافتهیبا توجه به 

دولت با  دولت افغانستان است. شتریمستلزم تعهد و تالش ب یناگوار کنون تیدر وضع نیادیتحول بن جادیا •

 در مورد خصوصبه یاجتماع یدر ساختارها یتحول فرهنگ جادیا حوزهدر  یزیربرنامه و الزم یگذارهیسرما

ستان شهروندان افغان یحقوق بشر تیرعا نهیزم ،ناپسندعنعنات  مبارزه با عرف وارتقاء جایگاه زنان در جامعه و 

 سازد. راهمخود ف یو مل یالمللنیرا بر اساس تعهدات ب

حاصلهای فت، پیشرمختلف حقوق بشری یهاونیکنوانست دارد در رابطه به اجرای مفاد یفدولت افغانستان مکل •

 ارسال کند. یالمللنیببه نهادهای ناظر های خود را در زمان مشخص شده موجود، گزارش یهاچالشو موانع و شده 

غول در اطفال مش خصوصبه خشونت، اطفال قربانی ازجمله زنانِ  ریپذبیاز اقشار آس تیحماشود پیشنهاد می •

در  شرمبارزه با نقض حقوق ب یهابرنامهاز  یعنوان بخشبه ،و معتادان جاشدگانیب ،تیمعلول ی، اشخاص داراکار شاقه

 اطفالی که از معلولیت خصوصبهالزم است برای اشخاص دارای معلولیت  ازجمله .ردیدولت قرار گ یکار تیاولو

 ایجاد شود. هازوندر سطح ، مراکز حمایتی برندیمرنج 
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 تافیدر یبرا یمدن یهنوز هم مردم و نهادها ینموده ول بیبه اطالعات را تصو یباآنکه دولت قانون دسترس •

 یامردم و فعاالن رسانه یعمل یبه مشکل مواجه هستند. الزم است دولت در مورد دسترس یمعلومات از ادارات دولت

 اقدام کند. یصورت عملبه اطالعات الزم به

شهروندان افغانستان است.  یبشر یهااز حق یتجمعات و تظاهرات بخش یمطبوعات و آزاد یآزاد ان،یب یآزاد•

و  دیمان نیها را تضمآن یکار تیکند، امن تیحما یاو فعاالن رسانه یدولت مکلف است که از جامعه مدن نیبنابرا

قانون جدید اجتماعات  شودیمهمچنین پیشنهاد  ن کند.ی، تأمکنندیمتظاهرات  زیآممسالمت صورتبهرا  یکسان تیامن

 مشترک نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعدیل شود. یشنهادهایپبر اساس 

راد بانفوذ از مداخله اف یریو جلوگ تیختم فرهنگ معاف ،قانون تیدر جهت حاکم افغانستان مکلفیت دارددولت  •

سیدگی ر ازجملهو حقوق متهمان و محکومان  دیعمل نمابیشتر  تیو قاطع تیبا شفاف ییو قضا یدر کار مراجع عدل

ینیبشیپ هاخانهفیتوققانون محابس و  52که در ماده  ی رانظارت تهیو کمدوسیه های نسبتی را رعایت کند  موقعبه

 فعال سازد. شده

ر عنوان بخشی از حقوق بشاقتصادی و اجتماعی به هنوز حقوق افغانستان که در سطح افکار عمومیازآنجایی •

های آموزشی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی و برگزاری طرح و اجرای برنامه شودپیشنهاد می مطرح نشده است،

 در دستور کار دولت و نهادهای مدنی قرار گیرد.های مربوط برنامه ارتقاء ظرفیت برای کلیه نهادها و سازمان

دختران به آموزش در مناطق  یدر مورد حق دسترس خصوصبه تیو ترب میتعل ینهیدرزم مکلف استدولت  •

اقدامات  یو خصوص یدولت یهادر دانشگاه یلیدر مکاتب و نظام تحص یمیدر نظام تعل تیفیک شیدوردست و افزا

 .ردیدست بگ یرو یو فور یجد

 تر از گذشتهو بیش ترقیدقنظارت  یات و خدمات صحامکان تیفیو ک تیبر وضع مکلف استدولت افغانستان  •

 .دینما عیمناطق مختلف افغانستان توز نیطور عادالنه و برابر بموجود را به یداشته و امکانات صح

 تیدر اولو ر،در کشو یکاریحل بحران ب یو تالش برا یشغل یهافرصت جادیا یبرا یزیربرنامهشود پیشنهاد می •

حق کار  ینهیمشکل موجود درزم نکهیا نیدر ع یشغل یهافرصت جادیدولت افغانستان باشد. ا یهابرنامه

در ضمن  خواهد ساخت. راهمرا ف گرید یاز حقوق بشر یاریاز بس یمندبهره نهیزم کند،یشهروندان را حل م

تقالل های اسهدف تأمین زمینهزا برای زنان به درآمد یهای کارها و زمینهد فرصتایجادولت،  ییزااشتغالبرنامه 

 ، در اولویت قرار بگیرد.مالی زنان نسبت به مردان های شدیدمالی و از بین بردن وابستگی
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و  شتریب تی( با جدSDGs) داریتحقق اهداف توسعه پا یتعهداتش برا یدولت در راستا شودیمپیشنهاد  •

 یوق بشرحق کردیرو ،داریاهداف توسعه پا قیتطب یمل یهاو در برنامه دینما یزیرصورت مؤثرتر تالش و برنامهبه

 داشته باشد.

با لف است مک است و دولت افغانستان یبشر یهااز حق یارینقض بس سازنهیزم ،گسترده یارتشاء و فساد ادار •

 .دیمبارزه نما یطورجدبه یفساد ادار

خصوص شهر بزرگ به یشهرها یهایاست. شهردار یاجتماع یعمده زندگ هاتیاز اولو ستیزطیحفظ مح •

شهروندان ازجمله حق صحت  یموضوع بر حقوق بشر نیو ا کندینم یدگیرس یاندازه کافشهر به فیکابل به امور تنظ

مورد  شود دولت درپیشنهاد می. ص داده شوداختصا یبودجه کاف الزم است نهیزم نیمخرب داشته است. در ا ریتأث

در قانون جرم  ستیزطیمح یگسترده و جد بیداشته و تخر یده یگسترده آگاه برنامه ستیزطیحفظ مح تیاهم

 شود. یانگار
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