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این	گزارش،	شش��مین	گزارش	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	
افغانستان	درباره	وضعیت	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	در	افغانستان	
اس��ت.	موضوعات	مورد	بح��ث	در	این	گ��زارش،	به	طور	کلی	در	
بخش	ه��ای	جداگان��ه	در	تح��ت	عناوین	حق	کار	و	اش��تغال،	حق	
مصؤونی��ت	اجتماعی،	ح��ق	آزاد	در	ازدواج	و	تش��کیل	خانواده،	
حق	سطح	مناس��ب	زندگی،	حق	صحت	و	حق	آموزش	و	پرورش	
مورد	قرار	گرفته	اس��ت.	در	آخر	گزارش	نیز،	اولویت	های	اساسی	
شهروندان	افغانستان	در	عرصه	حقوق	بشر،	نیز	سطح	امیدواری	های	
آنان	نس��بت	به	آینده	کش��ور	درج	گردیده	است.	در	این	گزارش،	
همانن��د	گزارش	های	قبلی	ای��ن	مجموعه،	بر	وضعی��ت	گروه	های	
آس��یب	پذیر	از	قبیل	زنان،	ک��ودکان،	اش��خاص	دارای	معلولیت،	
مهاجران	و	بیجاشدگان	داخلی	تمرکز	و	توجه	ویژه	صورت	گرفته	

است.	

ای��ن	گزارش،	وضعیت	حق��وق	متذکره	را	در	دوس��ال	1390	و	
1391	به	بررس��ی	می	گیرد.	مبنای	این	گزارش،	داده	ها	و	اطالعات	
جمع	آوری	ش��ده	توس��ط	تیم	نظارت	ساحوی	کمیس��یون	مستقل	
حقوق	بشر	افغانستان،	می	باشد	که	در	بانک	ویژه	اطالعات	نظارت	

ساحوی	جمع	آوری	و	تنظیم	گردیده	است.	

هم	چنین	برای		تکمیل	و	تقویت	این	گزارش،	تالش	شده	در	حد	
امکان	از	اطالعات	و	داده	های	رسمی	ادارات	و	ارگان	های	دولتی	و	
غیردولتی،	گزارش	های	منتشر	شده	توسط	نهادهای	دیگر،	خبرهای	
منتشر	شده	توس��ط	رس��انه	های	معتبر	و	مصاحبه	های	اختصاصی	با	
مس��وولین	نهادهای	مختلف	دولتی	و	غیردولت��ی،	نیز	گزارش	های	
منتشر	شده	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	استفاده	صورت	

گیرد.	

س��اختار	این	گ��زارش	به	گونه	ای	اس��ت	که	در	هربخ��ش	ابتدا	
چارچوب	ه��ای	حقوقی	و	قانونی	حق	مورد	نظر،	براس��اس	احکام	
مندرج	در	اس��ناد	و	معاه��دات	بین	المللی	حقوق	بش��ر،	نیز	قوانین	
داخلی	افغانستان،	و	نیز	مسؤولیت	ها	و	مکلفیت	های	دولت	افغانستان	
براس��اس	این	اسناد	و	قوانین،	استراتژی	انکشاف	ملی	افغانستان،	نیز	
اس��ناد	دیگر	حاوی	برنامه	ها	و	تعهدات	دولت،	توضیح	داده	ش��ده	
اس��ت.	س��پس	با	اس��تفاده	از	داده	های	نظارت	س��احوی	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بش��ر،	نیز	داده	ه��ا	و	اطالعات	جمع	آوری	ش��ده	از	

نهادها	و	ارگان	های	دیگر،	وضعیت	این	حقوق	مورد	بررس��ی	قرار	
بگیرد	و	از	طریق	آن	میزان	رس��یدگی	دول��ت	و	ارگان	های	مرتبط	
ب��ه	تعهدات	و	مس��ؤولیت	های	قانونی	خود	به	بحث	گرفته	ش��ود	و	
نواقص	و	اش��کاالت	عمده	در	راستان	تحقق	حقوق	مورد	بحث	در	

این	گزارش	برای	شهروندان	کشور	شناسایی	گردد.

بدین	س��ان،	این	گزارش	تالش	می	کند	که	تصویری	نسبتاً	روشن	
از	وضعیت	این	حقوق	در	افغانس��تان	در	طی	این	دو	س��ال	به	دست	
دهد.	هم	چنین	برای	درک	روش��ن	تر	از	وضعیت	این	حقوق،	تالش	
شده	که	داده	های	آماری	دو	س��ال	تحت	پوشش	این	گزارش،	هم	
در	میان	خود،	هم	با	داده	های	سال	های	قبل	مورد	مقایسه	قرار	بگیرد	
تا	روند	تحول	وضعیت	حقوق	بش��ر	در	افغانس��تان	را	بتوان	از	طریق	

آن	دقیق	تر	درک	کرد.	

با	این	حال،	این	گزارش،	نمی	تواند	ادعا	کند	که	وضعیت	حقوق	
اقتص��ادی	و	اجتماعی	را	به	صورت	کاماًل	روش��ن	و	بدون	نقض	در	
افغانس��تان	ترس��یم	می	کند.	چنین	امری	در	ش��رایط	فعلی	وضعیت	
کش��ور	تقریباً	ناممکن	است.	زیرا	مش��کالت	و	چالش	های	فراوانی	
در	راه	تحق��ق	ای��ن	امر	وج��ود	دارد	که	مانع	اج��رای	یک	تحقیق	
ب��دون	نقض	می	ش��ود.	عمده	ترین	این	چالش	ه��ا،	محدودیت	های	
امنیتی	اس��ت	که	دسترسی	به	بس��یاری	مناطق	و	محالت	دوردست	
کش��ور	را	با	مشکل	مواجه	می	سازد.	محدودیت	ها	و	حساسیت	های	
اجتماعی-فرهنگی	و	کمبودی	امکانات	لوژیستگی	بخشی	دیگر	از	

این	چالش	ها	بوده	است.

در	پای��ان	این	گ��زارش،	طب��ق	معمول،	ب��رای	بهب��ود	وضعیت	
حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	در	افغانس��تان،	پیش��نهادهای	مشخصی	
به	ارگان	ها	و	ادارات	ذی	ربط	ارائه	ش��ده	اس��ت.	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بش��ر	افغانس��تان	تقاضامند	اس��ت	که	این	پیشنهادات	توسط	
ارگان	ه��ای	مرتبط	م��ورد	توجه	ج��دی	واقع	ش��ده	و	مبنای	طرح	
برنامه	ها	و	اقدامات	مؤثر	در	رس��تای	بهبود	وضعیت	این	حقوق	در	

افغانستان	قرار	بگیرند.

چنانچه	اش��اره	ش��د،	جمع	آوری	داده	های	اولیه	این	گزارش	در	
شرایط	بسیار	سخت	اجتماعی،	امنیتی	و	محدودیت	های	لوژیستیکی	
صورت	گرفته	اس��ت.	نویسندگان	این	گزارش	وظیفه	خود	می	داند	
که	از	همه	دست	اندرکارانی	که	گزارش	حاضر	محصول	تالش	های	

مقدمه
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بی	دریغ	آنان	اس��ت،	تش��کر	و	سپاس��گزاری	کن��د.	کارمندان	تیم	
نظارت	س��احوی	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشرافغانستان	علی	رغم	
دش��واری	ها	و	خطرات	بی	ش��مار	اجتماعی،	امنیتی	و	لوجیس��تکی،	
مأموریت	ه��ای	نظارتی	خود	را	به	نیکو	تری��ن	صورت	انجام	داده	و	
معلومات	مندرج	در	این	گزارش	را	جمع	آوری	کرده	اند.	کارمندان	
محت��رم	بخش	بانک	اطالعات	)دیتابیس(	کمیس��یون،	به	خصوص	
شاهین	بشردوست،	داده	های	آماری	نظارت	ساحوی	را	دسته	بندی	
و	اس��تخراج	کرده	اند	و	در	اختیار	نویس��ندگان	ای��ن	گزارش	قرار	

داده	اند.	از	همه	آنان	قدردانی	و	سپاسگزاری	می	شود.

هم	چنی��ن،	ج��ا	دارد	ک��ه	از	همه	ارگان	ه��ا	و	نهاده��ای	دولتی	
و	غیردولت��ی	ک��ه	اطالعات	ش��ان	را،	چ��ه	از	طریق	ارس��ال	کتبی	
ای��ن	اطالع��ات	طی	مکتوب	های	رس��می،	و	چ��ه	از	طریق	اجرای	

مصاحبه	های	اختصاصی	یا	نش��ر	گزارش	های	رس��می	در	اختیار	ما	
قرار	داده	اند	سپاسگزارش	شود.	

در	پایان	نیز،	از	تمام	تمویل	کنندگان	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	
بش��ر	افغانس��تان،	خصوص��اً	تمویل	کنن��د	گان	برنامه	ه��ای	نظارت	
س��احوی	حقوق	بشر،	صمیمانه	قدر	دانی	می	ش��ود	که	مثل	همیشه،	
ب��ا	کمک	های	مؤثر	مالی	خویش	کمیس��یون	را	در	انجام	مأموریت	

نظارت	بر	حقوق	بشر	و	نشر	این	گزارش	یاری	رسانده	اند.

امیدواریم	این	گزارش	بتواند	در	رستای	درک	دقیق	تر	از	چالش	ها	
و	نواقص	وضعیت	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	در	افغانس��تان	مؤثر	
افتد	و	ادارات	ذی	ربط	را	در	راستای	طرح	و	تدوین	برنامه	های	مؤثر	

برای	بهبود	وضعیت	این	حقوق	یاری	رساند.
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کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشرافغانس��تان	به	عنوان	یک	نهاد	ملی	
حقوق	بش��ر،	به	تاریخ	1381/3/16	براس��اس	توافقنامه	بن	و	فرمان	
رئیس	جمهور	افغانستان،	آغاز	به	کار	کرد.	با	تصویب	قانون	اساسی	
و	تس��جیل	ماده	58	در	آن،	در	س��ال	1382	مبن��ای	قانونی	یافت	و	

به	صورت	رسمی	تأسیس	شد.
چنانکه	در	مقدمه	قانون	اساس��ی	اذعان	ش��ده	اس��ت،	در	گذشته	
»بی	عدالتی	ها،	نابس��امانی	ها	و	مصائب	بی	شماری	بر	کشور	ما«	وارد	
آمده	اس��ت.	حقوق	بش��ر	و	آزادی	های	اساسی	ش��هروندان	به	طور	
مکرر	نقض	شده	و	هیچ	گونه	بازپرسی	وتعقیبی	هم	صورت	نگرفته	
اس��ت.	بنابراین،	ض��رورت	بود	که	ب��رای	تضمین	حقوق	بش��ری	
شهروندان	کشور،	نهادی	به	طور	رسمی	در	قانون	اساسی		پیش	بینی	
می	گردی��د.	با	درک	ای��ن	نکته	مه��م،	لویه	جرگه	قانون	اساس��ی،	
م��اده	58	قانون	اساس��ی	را	به	تأس��یس	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	
بشرافغانس��تان	اختصاص	دادند.	بر	مبنای	این	ماده،	»دولت	به	منظور	
نظارت	بر	رعایت	حقوق	بش��ر	در	افغانس��تان	و	بهبود	و	حمایت	از	
آن،	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	را	تأسیس	می	نماید.	
هرش��خص	می	تواند	در	صورت	نقض	حقوق	بش��ری	خود،	به	این	
کمیس��یون	شکایت	نماید.	کمیس��یون	می	تواند	موارد	نقض	حقوق	
بش��ری	افراد	را	به	مراجع	قانونی	راجع	سازد	ودر	دفاع	ازحقوق	آنها	
مس��اعدت	نماید.	تشکیل	و	طرز	فعالیت	این	کمیسیون	توسط	قانون	

تنظمیم	می	گردد.«1
در	سال	1384	قانون	»تشکیل،	وظایف	وصالحیت	های	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بشرافغانس��تان«	بر	مبنای	ماده	58	قانون	اساس��ی،	به	
توش��یح	رئیس	جمهور	رس��ید	و	مبنای	عمل،	تش��کیل،	وظایف	و	
صالحیت	های	کمیسیون	در	آن	تعریف	گردید.	براساس	ماده	دوم	
این	قانون،	»کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشرافغانس��تان	در	چوکات	
دول��ت	جمهوری	اس��المی	افغانس��تان	تاس��یس	و	به	طور	مس��تقل	
فعالیت	می	نماید.	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشرافغانستان	در	انجام	
فعالیت	های	خویش	احکام	قانون	اساس��ی،	این	قانون	و	سایرقوانین	

نافذه	کشور	را	مالک	عمل	قرار	می	دهد.«2

1. قانون اساسی)1382(، مقدمه.
2. قانون تشکیل، وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، 
شماره 16، تاریخ نشر: 1384/2/22، نشر مطبعه کمیسیون.)برگرفته از: کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان)1390(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در 

افغانستان- گزارش پنجم 1388-89. ص 4.(

براس��اس	قانون	اساس��ی	افغانس��تان،	دولت	به	منظور	نظارت	بر	
رعایت	حقوق	بش��ر	و	بهبود	و	حمایت	از	آن،	کمیس��یون	مس��تقل	
حقوق	بشر	افغانستان	را	تاس��یس	می	نماید.	هر	شخص	می	تواند	در	
صورت	نقض	حقوق	بش��ری	خود،	به	این	کمیسیون	شکایت	نماید.	
کمیس��یون	می	تواند	موارد	نقض	حقوق	بش��ری	اف��راد	را	به	مراجع	
قانونی	راجع	س��ازد	و	در	دفاع	از	حقوق	آن	ها	مساعدت	نماید.3		به	
همین	ترتیب	ریاست	جمهوری	اس��المی	افغانستان،	قانون	تشکیل،	
وظایف	و	صالحیت	های	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	
را	ب��ر	مبنای	همان	ماده	58	قانون	اساس��ی	به	تاری��خ	22	ثور	1384	
توشیح	نمود.	در	قانون	تشکیل،	وظایف	و	صالحیت	های	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	اهداف	تشکیل	این	کمیسیون	نیز	بیان	
گردیده	اس��ت.	در	این	قانون	آمده	اس��ت	که	کمیس��یون	به	منظور	

تحقق	اهداف	پنج	گانه	ذیل	فعالیت	می	کند:																																																																																																																																																																	
1.	نظارت	بر	رعایت	حقوق	بشر
2.	تعمیم	و	حمایت	از	حقوق	بشر

3.	نظ��ارت	از	وضعیت	و	چگونگی	دسترس��ی	افراد	به	حقوق	و	
آزادی	های	بشری																																

4.	بررسی	و	تحقیق	از	تخلفات	و	موارد	نقض	حقوق	بشر
5.	اتخاذ	تدابیر	به	منظور	بهبود	و	انکش��اف	وضعیت	حقوق	بش��ر	

در	کشور	4

م��اده	21	قانون	تش��کیل،	وظای��ف	و	صالحیت	های	کمیس��یون	
مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	صالحیت	های	نظارت	از	وضعیت	
حقوق	بش��ر،	بررس��ی	تخلفات	و	موارد	نقض	حقوق	بش��ر	و	انجام	
تحقیقات	را	به	صورت	واضح	بیان	نموده	اس��ت.	در	این	ماده	آمده	
اس��ت	که	کمیسیون	وظیفه	و	صالحیت	دارد	که	از	وضعیت	حقوق	
بشر،	از	تطبیق	احکام	قانون	اساس��ی،	سایر	قوانین،	مقررات،	لوایح	
و	تعهدات	در	رابطه	به	حقوق	بش��ر	نظارت	نماید.	هم	چنین	در	این	
ماده	به	کمیسیون	صالحیت	داده	شده	که	از	اجراات	و	عملکردهای	
سیس��تم	اداری،	عدلی	و	قضایی،	نهادها	و	موسسات	انتفاعی	و	غیر	
انتفاع��ی	ملی	و	بین	المللی	در	کش��ور،	که	بر	وضعیت	حقوق	بش��ر	

3. قانون اساسی افغانستان)1382(. ماده 58.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون   .4

افغانستان)1384(.

درباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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مؤثر	باش��د،	نظارت	کند.	به	طور	مش��خص	در	بند	16	این	ماده	در	
رابطه	به	انجام	تحقیقات	علمی	چنین	آمده	اس��ت:	»انجام	تحقیقات	
علمی	به	منظور	دریافت	شیوه	های	مؤثر	جهت	هماهنگی	پرنسیب	ها	
و	مکانیزم	های	بین	المللی	حقوق	بش��ر	با	عقاید،	فرهنگ	و	عنعنات	

ملی	و	تهیه	طرح	در	زمینه.«1	

کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	به	منظور	اجرای	امور	
کاری	و	تطبی��ق	صالحیت	ها	و	وظایف	خود،	14	دفتر	س��احوی	و	
والیتی	را	تاسیس	نموده	تا	مردم	بتوانند	به	کمیسیون	دسترسی	یافته	
و	ش��کایات	شان	را	به	منظور	رس��یدگی	ارجاع	دهند.	اکنون	دفاتر	
کمیس��یون	در	8	زون	ک��ه	چندین	والیات	همجوار	را	نیز	پوش��ش	

می	دهند	و	در	6	والیت	دیگر	فعال	می	باشند.		

کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	دارای	5	بخش	برنامه	
ای	ب��وده	که	هرک��دام	در	تمامی	دفاتر	س��احوی	و	والیتی	فعالیت	
می	کنند.	این	بخش	های	برنامه	ای	ش��امل	بخش	نظارت	و	بررس��ی	
و	رس��یدگی	به	ش��کایات	موارد	نقض	حقوق	بشر،	بخش	حمایت	
از	حق��وق	زنان،	بخ��ش	حمایت	از	حقوق	اطف��ال،	بخش	حمایت	
از	حقوق	اش��خاص	دارای	معلولیت	و	بخش	آموزش	حقوق	بش��ر	
می	باش��ند.	قابل	یادآوری	اس��ت	که	قبال	یک	بخ��ش	دیگر	تحت	
عنوان	بخش	عدالت	انتقالی	نیز	فعالیت	داش��ت	که	در	س��ال	2011	

میالدی	کار	این	بخش	با	تکمیل	پروژه،	اختتام	یافت.																																																																																																																																		

کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	سال	1388	خورشیدی	
یک	برنامۀ	اس��تراتژیک	را	در	مشوره	با	تمامی	کارمندان	کمیسیون	
و	با	بیش	از	500	تن	دس��ت	اندرکار	موضوعات	حقوق	بش��ری	در	
	سراسر	کشور،	به	ش��مول	س��ازمان	های	جامعه	مدنی،	سازمان	های	

1. همان. ماده 21. بند 16.

بین	الملل��ی،	ادارات	دولت��ی،	بزرگان	و	ش��وراهای	مردمی	طرح	و	
تدوین	نمود.	این	برنامه	استراتزیک	برای	چهار	سال	از	سال	1389-	
1392	خورش��یدی	)2010-	2013	می��الدی(	تهیه	گردیده	اس��ت.	
براس��اس	این	برنامه	اس��تراتژیک،	دورنمای	کمیسیون	یک	جامعه	
عادالنه،	مردم	س��االر	و	توسعه	یافته	که	در	آن	حقوق	بشر	رعایت،	
احترام	و	حمایت	می	ش��ود،	تعیین	گردید.	ه��م	چنین	در	این	برنامه	
اس��تراتژیک	یک	سلسله	ارزش	ها	نیز	برای	کمیسیون	مشخص	شده	
که	عبارت	اند	از	کرامت	انس��انی،	عدال��ت،	برابری	و	نفی	تبعیض،	
آزادی،	تعهد،	ش��فافیت	و	پاس��خگویی،	مش��ورت	و	مش��ارکت،	
احت��رام	و	تفاهم	متقاب��ل،	دگرپذیری	و	انتقادپذی��ری.	برمبنای	این	
برنامه	استراتژیک،	کمیس��یون	دارای	5	هدف	عمده	بوده	و	تمامی	
فعالیت	ها	و	تالش��های	خود	را	برای	به	دست	آوردن	این	پنج	هدف	
عمده	تنظیم	نموده	اس��ت.	این	اهداف	کمیس��یون	ش��امل	اهداف	
رهبری،	آموزش،	توانمندس��ازی،	دادخواهی	و	نظارت	و	بررس��ی	

می	باشند.2

تهی��ه	و	تدوین	گزارش	ه��ای	تحقیقی	برای	ارای��ه	تصویر	دقیق	
و	روش��ن	از	وضعیت	حقوق	بش��ر	در	افغانس��تان	بخش��ی	دیگر	از	
فعالیت	های	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	است	که	به	
منظور	آن	بخش	ویژه	تحقیق	و	پژوهش	از	ابتدای	تشکیل	کمیسیون	
در	س��اختار	این	نهاد	ایجاد	شده	اس��ت.	این	گزارش	های	تحقیقی	
مسایل	و	موضوعات	مختلف	حقوق	بشری	را	مورد	بحث	و	بررسی	
ق��رار	می	دهد.	گ��زارش	وضعیت	حقوق	اقتص��ادی	و	اجتماعی	در	
افغانس��تان	یکی	از	گزارش	های	سلس��له	واری	است	که	هر	دو	سال	
یک	بار	تهیه	گردیده	و	به	نش��ر	می	رسد.	اینک	ششمین	گزارش	از	

این	مجموعه	به	دست	نشر	سپرده	می	شود.	

و  عوامل  افغانستان)1392(.  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  از:  برگرفته   .2
زمینه های تجاوزجنسی و قتل ناموسی در افغانستان. صص. 10-9.
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حق��وق	اقتص��ادی	و	اجتماعی	که	نس��ل	دوم	حقوق	بش��ر	تلقی	
می	ش��ود،	دس��ته	بزرگی	از	حقوق	بشری	اس��ت	که	شامل	فهرستی	
از	حقوق	ضروری	برای	برآوردن	نیاز	های	اساس��ی	انسان	می	باشد.	
ح��ق	کار،	ح��ق	تعلی��م	وتربیه،	حق	صحت،	حق	س��طح	مناس��ب	
زندگی)دسترسی	به	غذا،	س��رپناه،	آب	آشامیدنی	صحی	و..(	حق	
ب��ر	خورداری	از	بیمه	های	اجتماعی،	حق	آزادی	ازدواج	وتش��کیل	
خان��واده	و	ممنوعیت	تبعیض	در	برخورداری	از	منابع	و...ازمصادق	

حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	است.

میثاق	بین	المللی	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	مهمترین	
س��ند	بین	المللی	الزام	آور	اس��ت	که	حقوق	متذکره	در	آن	تسجیل	
شده	و	به	عنوانحقوق	بشری	افراد	رسمیت	یافته	است.	این	میثاق	در	
س��ال	1966م	توسط	مجمع	عمومی	س��ازمان	ملل	متحد	به	تصویب	
رس��یده	والی	آپریل	2007	میالدی	156	کش��ور	به	آن	پیوسته	اند.	
دولت	افغانس��تان	نی��ز	در	تاریخ	24	اپریل	1983	ب��ه	این	میثاق	مهم	

بین	المللی	ملحق	شده	است.	

ماده	دوم	میثاق	بین	المللی	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	
مقرر	می	دارد	که؛	»1.	هر	کشور	طرف	این	میثاق	متعهد	می	گردد	به	
س��عی	و	اهتمام	خود	و	از	طریق	همکاری	و	تعاون	بین	المللی	بویژه	
در	طرحهای	اقتصادی	و	فنی،	بااس��تفاده	از	حد	اکثر	منابع	موجوبد	
خ��ود	به	منظور	تامین	تدریجی	اعمال	کامل	حقوق	ش��ناخته	ش��ده	
در	این	میثاق		با	کلیه	وس��ایل	مقتضی	ب��ه	خصوص	اقدامات	قانون	
گذاری	اقدام	نماید.		2.	کشورهای	طرف	این	میثاق	متعهد	می	شوند	
که	اعمال	حقوق	مذکور	در	این	میثاق	را	بدون	هیچ	نوع	تبعیض	از	
حیث	نژاد،	رنگ،	جنس،	زبان،	مذهب،	عقیده،	سیاس��ی	یا	هرگونه	
عقیده	دیگر،	اصل	و	منش��اء	ملی	یا	اجتماعی،	ثروت،	نس��ب	یا	هر	

وضعیت	دیگر	تضمین	نمایند.«

از	ماده	متذکره	اس��تنباط	می	ش��ود	که	میث��اق	بین	المللی	حقوق	
اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	به	تک	تک	دولت	ها	تکلیف	می	کند	
ک��ه	به	تنهائی	و	با	هم��کاری	و	کمک	بین	المللی	ب��ا	حداکثر	منابع	
موجود	و	با	همه	ابزار	مناسب	در	جهت	نیل	تدریجی	به	تحقق	کامل	
حقوق	مندرج	در	این	معاهده	اقدام	نماید.	یعنی	دولتها	باید	قدمهای	
فوری،	آگاهانه،	عینی	و	هدفمند	ب��رای	تحقق	این	حقوق	بردارند.	
الزم	اس��ت	که	آنها،	دست	کم،	تحقق	حداقل	سطوح	ضروری	این	

حقوق	را	تضمین	کنند	و	باید	برای	گس��ترده	ترین	حد	ممکن	بهره	
مندی	از	این	حقوق،	با	تاکید	خاص	بر	اعضای	آس��یب	پذیر	جامعه	
کوشش	نمایند.1	در	عین	حال	رعایت	اصل	برابری	و	منع	تبعیض	در	
برخورداری	ش��هروندان	از	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی،	مهمترین	
پیش	شرط	تحقق	این	دسته	حقوق	است.	رعایت	این	اصل	یک	امر	
فوری	اس��ت	که	بس��تگی	به	امکانات	هم	ندارد	و	دولتها	باید	بدون	

تعلل	آنرارعایت	و	تطبیق	کنند.

از	نظر	کمیته	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	سازمان	ملل	
متحد	هم" کش��وری	که	در	آن	تعداد	قابل	توجهی	از	افراد	از	مواد	
غذائی	ضروری،	مراقبت	های	اولیه	صحی	ضروری،	سرپناه	و	مسکن	
اساس��ی	و	اساسی	ترین	اشکال	تعلیم	و	تربیه	محروم	باشند،	آشکارا	
ناقض	این	میثاق	شمرده	می	شود.	این	حداقل	مکلفیت	ها	قطع	نظر	از	
موجودیت	منابع	در	کشور	مربوطه	وسایر	عوامل	و	مشکالت..	قابل	
تطبیق	می	باش��د.2		نکته	مهم	دیگر	که	دراین	ماده	مورد	تاکید	قرار	
گرفت��ه،	اتخاذ	اقدامات	قانونی	دولت	ه��ا	جهت	تضمین	این	حقوق	
و	ایج��اد	ضمانت	های	قانون��ی	الزم	االجرا	برای	رعایت،	حمایت	و	

تطبیق	این	حقوق	است.

با	در	نظرداش��ت	تعه��دات	بین	المللی	دولت	افغانس��تان	در	قبال	
حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی،	ماده	ششم)6(	قانون	اساسی	افغانستان	
مقرر	داش��ته	اس��ت	که؛	»دولت	به	ایجاد	یک	جامعه	مرفه	و	مترقی	
براس��اس	عدالت	اجتماعی،	حفظ	کرامت	انسانی،	حمایت	حقوق	
بش��ر،	تحقق	دموکراس��ی،	تامین	وحدت	ملی،	برابری	بین	همه	ی	
اقوام	وقبایل	وانکش��اف	متوازن	در	همه	ی	مناطق	کش��ور،	مکلف	
می	باش��د.«	به	همین	ترتیب	ب��ه	موجب	ماده	هفتم	قانونی	اساس��ی،	
دولت	مکلف	به	رعایت	»	منش��ور	ملل	متحد،	معاهدات	بین	الدول،	
میثاق	های	بین	المللی	که	افغانستان	به	آن	ملحق	شده	واعالمیه	جهانی	
حقوق	بشر«	شده	است.3		براساس	مواد	متذکره	قانون	اساسی،	دولت	
افغانس��تان	مکلف	به	رعایت	و	تطبیق	موازین	حقوق	بش��ر	ازجمله	
حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	است.	همچنان	دولت	مکلف	به	رعایت	

اول  نشر هرمس، چاپ  کیوانفر،  مترجم: محمد  بشر،  فریمن، حقوق  مایکل   .1
1387، ص 223

حقوق  وضعیت  چهارم  گزارش  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .2
اقتصادی و اجتماعی در افغانستان،سال 1388، ص 10

3. دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اساسی، مصوب سال 1382، مواد 
ششم و هفتم.

تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی
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آن	عده	میثاق	های	بین	المللی	ش��ده	که	به	آن	ملحق	گردیده	است.	
بدون	تردید	در	راس	این	میثاق	ها،	اس��ناد	بین	المللی	حقوق	بشر،	از	
جمله	میثاق	بین	المللی	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	است.	بنا	بر	این	
دولت	افغانس��تان	هم	به	موجب	معاه��دات	بین	المللی	که	قبال	به	آن	
ملحق	ش��ده	و	هم	بر	اساس	اصول	قانون	اساسی،	مکلف	به	رعایت،	
حمایت،	تطبیق	و	تحقق	حقوق	اقتصادی	واجتماعی	اس��ت	و	باید	با	
تمام	امکانات	در	جهت	تحقق	این	دسته	ازحقوق	بشری	شهروندان	

افغانستان	اقدام	نماید.

روی	هم	رفت��ه	می	توان	نتیجه	گیری	نم��ود	که	چارچوب	حقوقی	
مکلفیت	دولت	افغانس��تان	در	تامین	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	بر	
اساس	دو	منبع	اساسی		که	عبارت	از	قانون	اساسی	افغانستان	و	میثاق	

	)ICESCR	(فرهنگی	و		اجتماع��ی	اقتصادی،	حقوق	الملل��ی	بین
اس��ت،	ط��رح	می	گردد.	ب��ه	عالوه	آن	اهداف	توس��عه	هزارس��اله	
)MDGs	(	برای	افغانس��تان	و	استراتژی	انکش��اف	ملی	افغانستان	
)ANDS(	از	جمله	چارچوب	ه��ای	حقوقی	دیگر	در	قبال	حقوق	

اقتصادی	و	اجتماعی	می	باشند.	

به	موجب	همین	اسناد	حقوقی	و	اس��تراتژی	ها،	دولت	افغانستان	
مکلف	است	با	استفاده	ازمنابع	موجود	داخلی	و	بین	المللی	اقدامات	
مؤثری	را	برای	اس��تیفاء	حقوق	بشری	شهروندان	روی	دست	گیرد	
این	اقدامات	باید	با	استفاده	حداکثری	از	منابع	در	دسترس،	به	صورت	
فوری	و	با	استفاده	بهینه	از	وقت،	بدون	تبعیض	و	به	صورت	عادالنه	

و	متوازن،	صورت	گیرد.
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در	ادامۀ	سلسله	گزارش	های	وضعیت	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	
در	افغانس��تان،	اکنون	گزارش	شش��م	وضعیت	حق��وق	اقتصادی	و	
اجتماعی	از	س��وی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	تهیه	و	
ترتیب	ش��ده	اس��ت.	گزارش	حاضر،	وضعیت	حق��وق	اقتصادی	و	
اجتماعی	را	در	س��الهای	1390	و	1391	در	افغانستان		مورد	بررسی	
و	تحلیل	قرار	می	دهد.	در	این	گزارش	تالش	ش��ده	است	که	میزان	
دسترسی	ش��هروندان	به	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	شان	را	به	طور	
مقایسوی	در	سالهای	متذکره	مورد	بررسی	قرار	دهد.	اکنون	خالصه	

آنچه	را	در	متن	گزارش	آمده	است	اینجا	می	خوانیم:		

1. حق کار و اشتغال: 
کمبود	زمینه	های	کاری	در	افغانستان	یکی	از	چالش	های	جدی	و	
اساسی	به	شمار	می	رود.	مردم	افغانستان	به	دلیل	نبود	اشتغال	در	این	
کش��ور،	اقدام	به	مهاجرت	های	خطیر	و	دشوار	می	کنند.	شغل	های	
ایجاد	شده	از	سوی	دولت	افغانستان	در	ده	سال	گذشته	کوتاه	مدت	
و	ناپای��دار	بوده	ک��ه	از	این	رو	میزان	بی��کاری	در	میان	نیروی	کار	
افزایش	یافته	اس��ت.	یافته	های	وزارت	کار	و	امور	اجتماعی	نش��ان	
می	دهد	که	از	حدود	30	میلیون	نفوس	افغانس��تان,	10	میلیون	واجد	
شرایظ	کار	هستند،	از	10	میلیون	افراد	واجد	شرایظ	کار،	25	درصد	
ش��ان	بیکار	و	کم	کار	اند	و	ی��ا	کار	های	مداوم	و	همه	وقت	ندارند.	

اما،	رقم	افراد	کامال	بیکار	نزدیک	به	یک	ملیون	می	رسند.

در	این	تحقیق،	بررسی	های	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	
نش��ان	می	دهد	که	در	سالهای	1390	و	1391	فقط	حدود	55	درصد	
اش��تراک	کننده	گان،	گفته	اند	که	به	کار	دسترس��ی	دارند.	با	اینکه	
افغانس��تان	یک	کش��ور	زراعتی	محسوب	می	ش��ود،	اما	این	تحقیق	
نش��ان	می	دهد	که	عاید	بیش��تر	مردم	از	منبع	غیر	زراعتی	می	باش��د.	
در	س��ال	1390،	نزدیک	به	70	درصد	در	س��ال	1391	حدود	73,5	
درصد	افراد	تحت	پوش��ش	این	تحقی��ق	گفته	اند	که	منابع	عایداتی	
شان	غیر	زراعتی	است.	آن	عده	کسانی	که	عایدات	شان	از	منبع	غیر	
زراعتی	می	باشد،	بیشترشان	از	طریق	روزمزدی	و	کارگری	های	غیر	

فنی،	مصارف	روزمره	شان	را	تأمین	می	کنند.	

نبود	اش��تغال	ثابت	و	مداوم،	اکثرا	باعث	می	گردد	که	خانواده	ها	
قرضدار	ش��وند.	براساس	این	تحقیق،	طی	سالهای	90	و	91	بیشتر	از	

50	درصد	اشتراک	کننده	گان،	گفته	اند	که	قرضدار	می	باشند.	

اطفال	قشر	آس��یب	پذیر	جامعه	را	تشکیل	می	دهند.	کار	اطفال	از	
لحاظ	قانونی	منع	قرار	داده	ش��ده	اس��ت.	براساس	آمارهای	وزارت	
کار	و	ام��ور	اجتماع��ی،	از	مجموع		6,5	میلی��ون	اطفال	در	معرض	
خطر	نزدیک	به	4	میلیون	شان	از	سوی	وزارت	کار	و	امور	اجتماعی	
و	نهادهای	همکار	با	این	وزارت،	مورد	حمایه	قرار	گرفته	اند	از	این	

میان		نزدیک	به	یک	میلیون	اطفال	کارگر	هستند.

بر	اساس	تحقیق	حاضر،	در	سال	1390	حدود	31	درصد	و	در	سال	
1391	حدود	24	درصد	اش��تراک	کننده	گان	این	مصاحبه	گفته	اند	
که	اطفال	ش��ان	در	بیرون	از	خانه	به	کارهای	مختلفی	مصروف	اند.	
آب	آوردن،	کار	در	مزرعه،		جمع	آوری	هیزم،	چوپانی	فلزکاری،	
خشت	پذی،	موترشویی،	قالی	بافی،	شاگرد	هوتل	و	دستفروشی	از	
کارهایی	است	که	اطفال	به	آن	می	پردازند.	بیش	از	50	درصد	اینها	
گفته	اند	که	محیط	کاری	اطفال	شان	صحی	و	محفوظ	نمی	باشد.	

زنان	نیز	از	اقش��ار	آس��یب	پذیر	و	محروم	جامعه	اند.	در	افغانستان	
در	اکثر	موارد	از	لحاظ	فرهنگی	و	اجتماعی	فرصت	کار	برای	زنان	
کمتر	فراهم	اس��ت.	زنان	در	افغانستان	با	چالش	های	متعددی	مواجه	
ان��د،	از	جمله	وابس��تگی	های	اقتصادی	زنان،	یک��ی	از	معضل	های	
اساس��ی	به	ش��مار	می	رود	که	این	امر	گاهی	منجر	به	خشونت	های	
فزیک��ی	یا	روانی	می	گ��ردد.	بر	مبنای	گزارش	س��ازمان	بین	المللی	
کار،	زنان	78	درصد	از	کارگران	بدون	مزد	در	خانواده	را	تش��کیل	
می	دهند،	به	صورت	متوس��ط	زنان	50	درصد	پایین	تر	از	مردان	مزد	
دریاف��ت	می	کنند،	و	تنها	2,7	درصد	زنان	در	موقف	مدیریت	یک	
فعالیت	اقتصادی	قرار	دارند.	محیط	ناس��الم	کاری	از	دشواری	های	
دیگریس��ت	که	زنان	کشور	به	آن	مواجه	اند.	آن	عده	زنانی	که	در	
ادارات	و	موسسات	کار	می	کنند،	نیز	از	امنیت	روانی	در	ساحه	کار	

برخوردار	نیستند.	

فقر	در	افغانستان	یکی	از	مشکالتی	جدی	است	که	تعداد	زیادی	
از	خانواده	ه��ا	ب��ه	آن	مواج��ه	اند.	بر	اس��اس	س��روی	های	صورت	
گرفت��ه،	حدود	35	درصد	افراد	در	افغانس��تان	کس��انی	اند	که	زیر	
خ��ظ	فقر	قرار	دارند.	عدم	ایجاد	زمینه	های	کاری	از	س��وی	دولت،	
تخصیص	نابرابر	منابع،	بیکاری،	خشکس��الی،	فساداداری،	جنگ	و	
بی	سوادی	از	عوامل	عمده	فقر	در	افغانستان	محسوب	می	شود.	این	
عوامل	باعث	ش��ده	اس��ت	که	پدیده	فقر	در	میان	مردم	با	گذش��ت	

خالصه گزارش
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هرروز	بیش��تر	گردد.	فقر	منجر	به	مشکالت	زیادی	ازجمله	ناامنی	و	
خشونت	نیز	می	گردد.	بررسی	ها	نشان	داده	است	که	یکی	از	عوامل	

خشونت	های	خانوادگی،	ناشی	از	فقر	می	باشد.

2. حق مصؤونیت اجتماعی
دسترس��ی	به	ح��ق	مصؤونی��ت	اجتماعی	نیز	ب��ا	محدودیت	های	
فراوانی	مواجه	اس��ت.	گروه	های	آس��یب	پذیر	از	قبیل	کهنس��االن	
و	بازمان��ده	گان	و	یتیم��ان	از	حمایت	و	سرپرس��تی	الزم	برخوردار	
نیستند.	عالوه	بر	این،	کهنساالن	در	اکثر	موارد	سرپرستی	خانواده	ها	
را	نیز	به	عهده	دارند.	یافته	های	این	تحقیق	نشان	می	دهد	که	41	الی	

42	درصد	سرپرستان	خانواده	ها،	افراد	سالخورده	می	باشند.

افغانستان	تا	هنوز	کدام	خانه	سالمندان	را	ایجاد	نکرده	و	هم	چنین،	
هیچ	برنامه	منظم	و	اساس��ی	در	قبال	حمایت	از	کهنساالن	ندارد.	از	
این	رو	کهنس��االن	در	افغانستان	با	مش��کالت	و	چالش	های	اساسی	
مواجه	اند.	نبود	مصروفیت	و	کار	مطابق	توانایی	کهنسال،	نبود	خانه	
س��المندان،	فقر	و	بی	س��رپناهی	از	جمله	مواردی	اس��ت	که	متوجه	
کهنس��االن	در	این	سرزمین	می	باشد.		بازنشسته	گان	یا	متقاعدین	نیز	
در	جمع	کهنس��االن	محسوب	می	ش��وند	که	پس	از	انجام	خدمات	
کوتاه	مدت	یا	دراز	مدت،	به	دولت	و	یا	سکتور	های	خصوصی،	به	

دلیل	بلند	رفتن	سن	شان،	بازنشسته	شده	اند.

به	اس��اس	معلومات	ریاس��ت	تقاعد	در	حال	حاضر	در	افغانستان	
حدود	یک	صد	و	بیس��ت	ه��زار	فرد	متقاعد	وج��ود	دارند	که	بلند	
ترین	مع��اش	آنان	52	ه��زار	افغانی	و	پایین	ترین	آن	هش��ت	هزار	

افغانی	است.

در	افغانس��تان	جنگ	های	متمادی	باعث	خس��ارات	جانی	زیادی	
شده	است.	در	چند	دهه	اخیر،	افرادی	زیادی	در	این	کشور،	در	اثر	
منازعات	مس��لحانه،	جانهای	خود	را	از	دست	داده	اند.	اکثر	قربانیان	
کس��انی	بوده	اند	که	سرپرس��تی	خانواده	را	به	عهده	داش��ته	اند	که	
در	نتیجه	بازمانده	گان	آنها	بی	سرپرس��ت	ش��ده	اند.			بر	اساس	ارقام	
موج��ود،	از	ماه	ثور	1357	تا	س��ال	1390	ح��دود	124,361	تن	به	
عنوان	ش��هید	ثبت	ش��ده	اند.	براس��اس	گزارش	وزارت	کار	و	امور	
اجتماع��ی،	حدود	6,000		یتیم	در	70	پرورش��گاه	زندگی	می	کنند	
و	حدود	6	میلیون	طف��ل	در	معرض	خطر	قرار	دارند.		گزارش	های	
س��احوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	نشان	می	دهد	که	

حدود	8	درصد	خانواده	سر	پرست	خانواده	شان	زن	می	باشد.	

یکی	از	تأثیراتی	را	که	جنگ	به	جا	میگذارد	معلولیت	اس��ت.	در	
حال	حاضر،	معلولین	ماهان��ه	2500	افغانی	معاش	دریافت	می	کنند	
که	این	مبلغ	ضرورت	های	ابتدایی	آنها	را	نیز	نمی	تواند	کفایت	کند.
آن	عده	معلولینی	که	درجه	معلولیت	ش��ان	زیاد	می	باشند،	حدود	5	
هزار	افغانی	ماهانه	دریافت	می	کنند	که	این	مساعدت	به	طور	ساالنه	

پرداخته	می	ش��ود.	یعنی	حد	اکثر	معاش	یک	معلول	کامل	در	یک	
سال	60	هزار	افغانی	می	شود.	

مس��أله	دیگردسترسی	به	اسناد	تثبیت	هویت	است.	تحقیق	حاضر	
نش��ان	می	دهد	که	در	س��ال	91		تقریبا	54	درصد	مردم	گفته	اند	که	
اطفال	شان	تذکره	تابعیت	ندارند.	43,5	درصد	مصاحبه	کننده	گان	
گفته	اند	که	اطفال	ش��ان	دارای	تذکره	تابعیت	می	باش��ند.	بقیه	آنها	
در	این	زمینه	جواب	نداده	اند.	از	میان	کس��انی	که	گفته	اطفال	شان	
تذکره	تابعیت	ندارند،	نزدیک	به	50	درصد	آنها	گفته	اندکه	تذکره	
تقاضا	نکرده	اند.	اما	گاهی	با	وجود	تقاضای	تذکره	بازهم	نتوانس��ته	
اند	که	به	دالیل	مختلف	مثل،	زن	بودن،	کوچی	بودن،	بی	جا	ش��ده	
داخلی،	بازگش��ت	کننده،	وجود	فس��اد	اداری	و	غیره،	برای	اطفال	

شان	تذکره	به	دست	بیاورند.

بر	اس��اس	ای��ن	تحقی��ق،	در	س��ال	1391	از	مجموع	اش��تراک	
کنن��ده	گان،	84,1	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	اطفال	ش��ان	تصدیق	
والدی	ندارند.	تنها	12	درصد	شان	از	داشتن	تصدیق	والدی	اطفال	
ش��ان	تأئید	کرده	اند.	دلیل	عمده	اینکه	چرا	تصدیق	والدی	ندارند،	

عدم	تقاضای	خود	خانواده	ها	بوده	است.		

امنی��ت	نیز	یکی	از		اساس��ی	ترین	مباحث	مرتب��ط	با	مصوونیت	
اجتماعی	اس��ت.	براس��اس	تحقیق	حاضر،	در	س��ال	1391،	حدود	
14	درص��د	از	مصاحبه	کنن��ده	گان	گفته	اند	که	وضع	امنیتی	در	12	
ماه	گذش��ته	بدتر	بوده	اس��ت.	44,9	درصد	آن��ان	گفته	اند	که	بهتر	
ب��وده	و	37,8	درصد	ش��ان	گفته	اند	وضعیت	امنیتی	در	یک	س��ال	
اخیر،	یکس��ان	بوده،	یعنی	هیچ	فرق	نکرده	اس��ت.	به	باور	اشتراک	
کننده	گان	این	تحقیق،	بیشتر	عوامل	ناامنی،	مخالفین	مسلح	بوده	اند.	
هم	چنین	اش��تراک	کنندگان،	در	برابر	این	پرسش	که	آیا	فامل	شما	
از	آزادی	گش��ت	و	گذار	و	امنیت	برخوردار	هستند؟	45,7	درصد	
ش��ان	گفته	اند	که	تمام	اوقات	از	آزادی	گش��ت	و	گذار	برخوردار	
اند.	35	درصد	شان	گفته	اند	که	بیشتر	اوقات	و	17	درصد	شان	گفته	
اند	که	بعضی	اوقات	از	آزادی	گش��ت	و	گذار	و	امنیت	برخوردار	

بوده	اند.		

گدایی	چالش	دیگری	است	که	خصوصاً	اطفال	با	آن	دچار	اند.	
وزارت	کار	و	امور	اجتماعی	می	گوید	که	حدود	80	درصد	گدایان	
ش��هر	کابل،	گدایان	حرفه	ای	می	باش��ند.	حدود	4200	گدا	که	از	
شهر	کابل	جمع	آوری	ش��ده	و	پس	از	بررسی	ها،	حدود	3800	تن	
ش��ان	که	حدود	80	درص��د	این	رقم	را	تش��کیل	می	دهد،	از	جمله	

گدایان	حرفه	ی	شناخته	شده	اند.	

س��و	اس��تفاده	از	اطفال	از	جمله	روش	هایی	است	که	گدایان	در	
افغانس��تان	از	آن	اس��تفاده	می	کنن��د.	مواردی	زی��ادی	وجود	دارد	
که	برخی	گدای��ان	هنگام	گدایی	به	اطفال	ش��ان	مواد	خواب	آور	

می	خورانند	که	از	لحاظ	روانی	پیامد	های	ناگوار	دارد.	
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از	دیگ��ر	گروه	های	آس��یب	پذیر	مورد	بح��ث	در	این	گزارش،	
مهاجرین،	عودت	کنندگان	و	بیجاش��دگان	داخلی	است.	براساس	
معلومات��ی	که	وزارت	مهاجری��ن	و	عودت	کنن��ده	گان	در	اختیار	
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	قرار	داده	است،	در	مجموع	
به	تعداد	2,655,363		تن	مهاجر	افغان	راجستر	شده	اند	که	در	خارج	
از	کش��ور	به	سر	می	برند.	بیشترین	این	مهاجرین	در	کشورهای	های	
همس��ایه،	یعنی	پاکس��تان	و	ایران	هستند.	براس��اس	این	اطالعات،	
در	کش��ور	پاکس��تان	حدود	1,637,740		تن	مهاجر	افغان	راجستر	
ش��ده	اند	که	از	آن	می��ان،	399436	م��رد،	452189	زن	و	786115	
طفل	می	باشند.	هم	چنین	تعداد	مهاجرین	غیر	راجستر	شده	افغان	در	

کشور	پاکستان	به	1000,000	تن	می	رسند.		

بربنیاد	این	معلومات	در	کشور	ایران،	به	تعداد	824189	تن	مهاجر	
افغان	راجس��تر	ش��ده	اند	که	از	این	جم��ع،	214326	مرد،	214200	
زن	و	395561	طف��ل	می	باش��ند.	وزارت	ام��ور	مهاجرین	و	عودت	
کننده	گان،	تعداد	مهاجرین	غیر	راجس��تر	ش��ده	افغان	را	در	کشور	

ایران،	حدود	1400,000		تن	خوانده	اند.	

وزارت	امور	مهاجری��ن	و	عودت	کننده	گان،	وضعیت	مهاجرین	
افغ��ان	را	از	لحاظ	دسترس��ی	به	خدمات	صحی،	آم��وزش،	کار	و	
مصؤنیت	اجتماعی	در	کش��ورهای	ایران	و	پاکستان	دشوار	خوانده	

است.	

محرومیت	از	خدمات	و	نداش��تن	بیم��ه	صحی،	آموزش	در	بدل	
پول،	محرومیت	از	کارهای	دفتری	و	انجام	کارهای	ش��اقه	و	طاقت	
فرس��ا،	برخورد	سختگیرانه	پولیس	و	مس��وولین	امنیتی	با	مهاجرین	
افغان،	نداشتن	حق	گرفتن	وکیل	مدافع،	محدود	شدن	ساحه	گشت	
و	گذار	برای	مهاجرین	افغان	و	اخراج	اجباری	از	عمده	چالش	هایی	

است	که	مهاجرین	افغان	در	ایران	با	آن	روبرو	اند.	

عودت	کنندگان	نیز	با	مش��کالت	فراوان��ی	مواجه	اند.	در	اوایل	
دهه	هش��تاد	مهاجرین	افغان	با	امیدواری	های	فراوان	از	کشورهای	
مختلف	به	ویژه	از	ایران	و	پاکس��تان	به	افغانستان	بازکشتند.	اما	نبود	
کار	و	اش��تغال،	و	به	تدریج	وخیم	ش��دن	اوضاع	امنیتی	برای	مردم	
نگرانی	هایی	را	در	پی	داش��ت.	در	س��ال	1390	ب��ه	تعداد	112000	
نفر	و	در	سال	1391	به	تعداد	94003	نفر	به	شکل	داوطلبانه	عودت	

نموده	اند.	

اکثر	عودت	کننده	گانی	که	به	کشور	بر	می	گردند،	امکانات	کافی	
برای	زندگی	در	اختیار	ندارند.	س��رپناه،	غذای	کافی	و	دسترسی	به	
خدمات	صحی	از	نیازمندی	های	اولیه	ش��ان	می	باش��د	که	بس��یاری	
از	ع��ودت	کننده	گان	به	آن	دسترس��ی	ندارن��د.	کمک	هایی	که	از	
س��وی	وزارت	امور	مهاجرین	و	عودت	کننده	گان	به	آنان	صورت	
می	گیرد،	در	حدی	نیس��ت	که	بتواند	مشکالت	آنان	را	حل	نماید.	
یافته	های	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	در	این	تحقیق	نشان	می	دهد	

که	درس��الهای	1390	و	1391	از	مجموع	مصاحبه	ش��ونده	گان	در	
هرس��ال	حدود	23	درصد	شان	کسانی	بوده	اند	که	مدتی	را	مهاجر	
بوده	و	فعال	بازگش��ته	اند.	حدود	55	درصد	ع��ودت	کننده	گان	به	
خواس��ت	خود	شان	به	کشور	بازگش��ته	اند.		بیشتر	این	مهاجرت	ها	
در	ای��ران	و	پاکس��تان	بوده	اند.	از	این	میان،	در	س��ال	1390	حدود	
65	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	از	بازگشت	به	کشور	شان	راضی	اند	
و	31,6	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	راضی	نیس��تند.	هم	چنین	در	سال	
1391	ح��دود	68	درصد	از	مصاحبه	کننده	گان��ی	که	از	مهاجرت	
بازگش��ته	اند،	گفته	اند	که	از	بازگش��ت	به	کش��ور	شان	راضی	اند	
و	29,3	درصد	ش��ان	گفته	اند	از	بازگش��ت	ش��ان	ناراضی	نیستند.	
نارضایتی	از	بازگش��ت	دالیل	مختلفی	دارد.	بیکاری	از	دلیل	عمدۀ	

است	که	عودت	کننده	گان	از	آن	رنج	می	برند.	

بیجاش��دگی	داخلی	ج��زو	معض��الت	دیگر	حق��وق	اقتصادی	
و	اجتماعی	در	افغانس��تان	اس��ت.	ناامنی،	ح��وداث	طبیعی	از	قبیل	
خشکس��الی،	س��یالب،	زمین	لرزه	و	رانش	زمی��ن،	فقر	و	بیکاری	و	
منازعات	محلی	باعث	می	شود	که	ساالنه	صدها	خانواده	مناطق	اصلی	
خویش	را	ترک	کننده	و	به	ش��هرها	رو	بیاورند	و	یا	از	یک	والیت	
به	والیت	دیگر	نقل	مکان	نمایند.	بر	اس��اس	معلومات	وزارت	امور	
مهاجرین	و	عودت	کننده	گان،	تعداد	بیجا	شده	گان	داخلی	در	سال	

1390	به	تعداد	420665	و	در	سال	1391	به	405978	می	رسند.	

براساس	یافته	های	تحقیق	حاضر،	رقم	بیجاشده	گانی	که	ناشی	از	
نبود	کار	می	باشد،	در	صدر	گراف	قرار	دارد.	بررسی	های	ساحوی	
کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	نش��ان	می	دهد	که	در	سال	1390	
بیش��ترین	مورد	بیجاش��ده	گان	را	والیت	غور	تشکیل	می	دهد	و	در	
سال	1391	بیشترین	مورد	بیجا	ش��ده	گان	از	والیت	بامیان	می	باشد	

که	در	اثر	خشکسالی	و	بیکاری	بیجا	شده	اند.

3. حق ازدواج و تشکیل خانواده
ح��ق	ازدواج	و	تش��کیل	خان��واده	نی��ز	همانند	حق��وق	دیگر	با	
چالش	های	فراوانی	مواجه	است	و	خصوصاً	زنان	و	دختران	قربانیان	
اصلی	نقض	این	حق	به	شمار	می	روند.	خشونت	علیه	زنان،	خصوصاً	
خش��ونت	های	خانوادگی،	عمده	ترین	معضل	نقض	حقوق	زنان	و	
دختران	در	خانواده	اس��ت.	آمارهای	خش��ونت	علیه	زنان	در	س��ال	
1390	نش��ان	می	دهد	که	بالغ	بر	4865	مورد	خشونت	علیه	زنان	در	
آن	سال	در	دفاتر	کمیسیون	به	ثبت	رسیده	است.	در	سال	1391	نیز،	
بالغ	بر	5701	مورد	خش��ونت	علیه	زنان	در	دفاتر	کمیس��یون	مستقل	
حقوق	بش��ر	افغانستان	ثبت	گردیده	اس��ت.	مقایسه	این	رقم	با	آمار	
س��ال	1390،	نش��ان	دهنده	17	درصد	افزایش	در	آمار	ثبت	ش��ده	

خشونت	علیه	زنان	در	افغانستان	است.	

از	میان	خش��ونت	های	ثبت	شده	در	س��ال	1390،	نزدیک	به	32	
درصد	آن	را	خشونت	های	فزیکی	تشکیل	می	دهد	که	مشتمل	است	
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بر	مواردی	مثل	س��یلی	زدن،	لت	و	کوب	با	لگد	و	س��یم	و	چوب	و	
حتا	قنداق	تفنگ،	کش��یدن	موها،	مجروحیت	با	استفاده	از	کارد	و	
چاقو،	س��وختاندن	با	آب	جوش	و	حتا	قطع	اعضای	بدن	می	ش��ود.
هم	چنین،	25	درصد	دیگر	از	این	خش��ونت	ها	را	نیز	خش��ونت	های	
لفظی	و	روانی	تش��کیل	می	دهند	که	مشتمل	اس��ت	بر	انواع	تهدید	
و	توهین	و	تهمت	و	دش��نام	که	به	زنان	روا	داشته	می	شود.	هم	چنین	
بیشتر	از	8	درصد	موارد	خشونت	در	این	سال،	خشونت	های	جنسی	
اند	که	ش��امل	تجاوز	جنس��ی	و	مقاربت	جنس��ی	اجباری،	بارداری	
اجباری،	روس��پیگری	اجباری،	دش��نام	و	تحقیرهای	جنسی	و	امثال	
آن	می	باش��ند.	16	درصد	دیگر	نیز	خشونت	های	اقتصادی	بوده	اند	
که	عدم	تأمین	نفقه،	جلوگیری	از	اشتغال	زنان،	فروش	و	یا	تصرف	
ملکیت	های	خصوصی	و	اش��یای	گران	بها	از	قبیل	وسایل	آرایشی،	
محروم	س��اختن	از	ح��ق	میراث،	ندادن	صالحی��ت	در	امور	خانه	و	
امثال	آن	می	باش��د.	نزدی��ک	به	19	درصد	خش��ونت	علیه	زنان	در	
داده	های	س��ال	1390	نیز	در	مجموع	ش��امل	موارد	دیگر	خشونت	
علی��ه	زنان	از	قبیل	ازدواج	اجباری،	ب��د	دادن،	بدل	کردن،	ازدواج	
زودهنگام،	طالق	اجباری،	اخ��راج	از	منزل،	ممانعت	از	تحصیل	و	

امثال	آن	می	شود.	

گونه	های	خش��ونت	علیه	زنان	در	سال	1391	نیز	مشتمل	است	بر	
بیش	از	29	درصد	خش��ونت	جس��می،	25	درصد	خشونت	لفظی	و	
روانی،	بیش	از	7	درصد	خش��ونت	جنس��ی،	نزدیک	به	19	درصد	
خش��ونت	اقتصادی	و	20	درصد	سایر	موارد	خشونت.	چنانچه	دیده	
می	شود،	در	این	سال	نیز،	خشونت	جسمی	بیشترین	آمار	را	به	خود	
اختصاص	داده	اس��ت.	تقس��یم	بندی	جزئی	تر	گونه	های	خشونت	
در	هر	دسته،	مش��تمل	بر	همان	مواردی	است	که	در	آمارهای	سال	

1390	نیز	ذکر	شد.	

بس��یاری	از	این	خشونت	ها،	خشونت	های	خانوادگی	اند.	از	میان	
آمارهای	سال	1390،	بالغ	بر	98	درصد	آن)4766	مورد	از	مجموع	
آمارهای	خش��ونت	علیه	زنان	در	سال	1390(	در	درون	خانه	ها	علیه	
زنان	اتفاق	افتاده	اس��ت.	در	آمارهای	سال	1391،	این	رقم	به	98,4	
درصد)5607	مورد	از	مجموع	آمارهای	خشونت	علیه	زنان	در	سال	

1391(	افزایش	می	یابد.	

ع��الوه	براین	ها،	ازدواج	های	اجب��اری،	ازدواج	های	زودهنگام،	
ب��د	دادن	و	بدل	ک��ردن	دختران	و	اخراج	از	من��زل	جزو	مهم	ترین	
مش��کالتی	اس��ت	که	زنان	د	و	دختران	با	آن	ها	مواجه	اند.	براساس	
آمارهای	ثبت	ش��ده	خش��ونت	علیه	زنان،	در	هر	یک	از	س��ال	های	
1390	و	1391	بالغ	بر	172	مورد	ازدواج	اجباری	در	دفاتر	کمیسیون	
مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	به	ثبت	رسیده	اس��ت	که	جمعاً	344	

مورد	در	طول	این	دو	سال	می	شود.	

در	آمارهای	موارد	ثبت	ش��ده	خش��ونت	علیه	زنان	در	کمسیون	

مستقل	حقوق	بشر	افغانس��تان،	هرساله	موارد	زیادی	از	ازدواج	های	
زودهنگام	ثبت	می	ش��وند.	در	سال	1390،	86	مورد	ثبت	شده	و	در	
سال	1391	نیز	118	مورد	ازدواج	قبل	از	وقت	به	ثبت	رسیده	است.	
مقایس��ه	این	دو	رقم،	نش��ان	دهنده	افزایش	37	درصدی	در	موارد	
ثبت	ش��ده	ازدواج	های	زودهنگام	در	سال	1391	نسبت	به	سال	قبل	

از	آن	است.	

مهم	ترین	دلیلی	که	پاس��خ	دهندگان	برای	ازدواج	اطفال	ش��ان	
قبل	از	سن	قانونی	بیان	کرده	اند،	حل	مشکالت	اقتصادی	است.	این	
مس��أله	نشان	می	دهد	که	فقر	و	مش��کالت	اقتصادی	از	عوامل	تأثیر	
گ��ذار	بر	ازدواج	زودهنگام	اطفال	اس��ت	و	تبعاً	دختران	و	پس��ران	

خانواده	های	فقیر	بیشتر	در	معرض	آن	قرار	دارند.	

چنانچه	ذکر	ش��د،	بد	و	بدل	معضالت	دیگر	حقوق	زنان	اس��ت.	
در	س��ال	1390،	5	مورد	قضایای	بددادن	دختران	و	در	س��ال	1391	
نیز	9	مورد	از	این	گونه	قضایا	در	دفاتر	کمس��یون	ثبت	ش��ده	است.	
در	آمارهای	خش��ونت	علیه	زنان	در	س��ال	1389	تعداد	موارد	ثبت	
ش��ده	بد	دادن	به	18	رسیده	بود.	در	آمارهای	خشونت	علیه	زنان	در	
سال	1390،	46	مورد	بدل	در	دفاتر	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	به	
ثبت	رس��یده	و	در	آمارهای	س��ال	1391	نیز	61	مورد	ثبت	گردیده	
است.		در	س��ال	1389	موارد	ثبت	ش��ده	ازدواج	بدلی	به	30	مورد	
رسیده	بود.		مقایسه	این	ارقام	نشان	دهنده	روند	رو	به	افزایش	موارد	

ازدواج	بدلی	نسبت	به	سال	1389	است.	

معض��ل	ح��اد	دیگر	اخ��راج	زنان	از	من��زل	اس��ت.	در	آمارهای	
خش��ونت	علیه	زنان،	هرس��اله	موارد	زیادی	از	اخراج	زنان	از	منزل	
در	دفاتر	کمیسیون	حقوق	بش��ر	افغانستان	به	ثبت	می	رسد.	در	سال	
1390،	243	مورد	اخراج	از	منزل	ثبت	شده	است.	این	رقم	در	سال	
1391	به	303	مورد	افزایش	یافته	اس��ت	که	نشان	دهنده	حدود	25	
درصد	افزایش	موارد	اخراج	از	منزل	در	س��ال	1391	اس��ت.	با	این	
حال،	در	س��ال	1392،	ارقام	ثبت	شده	اخراج	از	منزل	زنان،	به	262	
مورد	رس��یده	بود	که	بیانگر	کاهش	13	درصدی	نسبت	به	سال	قبل	
از	آن	اس��ت.	ولی	این	رقم	همچنان	نس��بت	آمار	سال	1390	بیشتر	

است.	

نکته	تکان	دهنده	تر	اینکه	عامل	بسیاری	از	این	خشونت	ها	نزدیک	
ترین	افراد	به	زنان	اس��ت.	ش��وهر	در	آمارهای	هردو	سال،	اکثریت	
بس��یار	باالی	مرتکبین	خشونت	علیه	زنان	را	به	خود	اختصاص	داده	
اس��ت.	در	هردو	س��ال	نزدیک	به	68	درصد	کل	موارد	خش��ونت	
علیه	زنان	توس��ط	ش��وهر	اتفاق	افتاده	است.	پس	از	آن،	پدر،	برادر	
شوهر،	خواهر	شوهر،	مادر،	کاکا	و	دیگر	وابستگان	به	ترتیب	عامل	

بیشترین	موارد	خشونت	علیه	زنان	شمرده	شده	اند.

یکی	دیگر	از	موارد	بسیار	حاد	و	تکان	دهنده	خشونت	علیه	زنان	
در	افغانستان	مسأله	تجاوز	جنسی	و	قتل	ناموسی	است.	بنابر	حساسیت	
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و	اهمیت	این	دو	موضوع،	کمسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	
سال	1392	اولین	برنامه	تحقیق	ملی	را	در	افغانستان	برای	بررسی	این	
دو	مس��أله	به	راه	انداخت	که	حوادث	تجاوز	جنسی	و	قتل	ناموسی	
را	در	دو	سال	1390	و	1391	پوشش	می	داد	و	نتایج	آن	در	گزارش	
مفصلی	به	نشر	رسید.1		براساس	یافته	های	آن	تحقیق،	از	شروع	سال	
1390	الی		پایان	ثور	1392	به	تعداد	406	قضیه	قتل		ناموسی	و	تجاوز	
جنس��ی	از	سراسر	کش��ور	در	دفاتر	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	
افغانستان	به	ثبت	رسیده	بود	که	به	تعداد	243	مورد	آن	قضایای	قتل	
ناموسی	و	163	مورد	دیگر	قضایای	تجاوز	جنسی		می	باشد.	هرچند	
حساسیت	های	ش��دید	س��نتی	و	محدودیت	های	ناشی	از	آن	باعث	
می	ش��ود	که	موارد	زی��ادی	از	این	قضایا	کتمان	ش��وند	و	به	اطالع	
عموم	نرسند،	با	این	حال،	آمار	باال	نشان	دهنده	وضعیت	تکان	دهنده	

تجاوز	جنسی	و	قتل	ناموسی	در	افغانستان	است.

4. حق دسترسی به سطح مناسب زندگی
حق	سطح	مناسب	زندگی،	یکی	از	بخش	های	حقوق	اقتصادی	و	
اجتماعی	بوده	که	شامل	حق	مسکن،	حق	دسترسی	به	آب	و	غذا	و	
س��ایر	حقوق	مرتبط	به	نیازهای	اساسی	زندگی	می	باشد.	در	تحقیق	
حاضر	در	س��ال	1390	به	تعداد	4,4	درصد	و	در	س��ال	91	حدود	5	
درصد	از	مصاحبه	شده	گان	گفته	اند	که	از	خود	مسکن	ندارند،	در	
خانه	کرایی	و	یا	گروی	زندگ��ی	می	کنند.	هم	چنین	تحقیق	حاضر	
نش��ان	می	دهد	که	1,8	درصد	اشتراک	کننده	گان	گفته	اند	که	زیر	

خیمه	و	یا	در	مغاره	زندگی	می	کنند.

مصؤنیت	ملکی	از	بحث	های	مهم	مسکن	و	محل	زندگی	به	شمار	
می	آید.	ملکی��ت	افراد	باید	از	غصب،	تص��رف	و	تخریب	در	امان	
باشد.	براساس	این	تحقیق	حدود	یک	درصد	از	مصاحبه	کننده	گان	
گفت��ه	اند	که	درگیر	دع��وا	باالی	زمین	یا	خانه	خود	می	باش��ند	که	
بیشترین	آنها	گفته	اند	که	برای	حل	دعوای	شان	به	محکمه	مراجعه	
می	کنن��د.	هم	چنین	بیش��تر	از	70	درصد	از	کس��انی	که	دعوا	دارند	
گفته	اند	که	هنوز	دعوای	ش��ان	حل	و	فصل	نشده	است.	از	مجموع	
مصاحبه	کننده	گان	در	سال	1390	حدود	3	درصد	و	در	سال	1391	
حدود	3,3	درص��د	مصاحبه	کننده	گفته	اند	که	از	خانه	ی	که	فعال	
زندگی	می	کنند،	در	اثر	دعوا	با	اخراج	مواجه	اند.	یافته	های	نظارت	
ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	نشان	می	دهد	غصب	ملکیت	
هنوز	به	عنوان	یک	چالش	وجود	دارد.	براس	این	تحقیق	در	س��ال	
1390	از	مجموع	مصاحبه	ش��ده	گان،		0,5	درصد	ش��ان	و	در	سال	
1391	ب��ه	تعداد	0,8	درصد	گفته	اند	که	زمین	یاخانه	ش��ان	غصب	
گردیده	اس��ت.	این	غصب	ها	در	بیشتر	موارد	توسط	همسایه،	متنفذ	

قومی،	مقامات	دولتی	و	قومندان	صورت	گرفته	است.	

مصوونی��ت	غذایی	و	دسترس��ی	به	غذای	مناس��ب	جزو	مس��ایل	
1. مراجعه کنید به: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)1392(. عوامل و 

زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق ملی(.

مرتبط	با	حق	زندگی	مناسب	است.	براساس	تحقیق	حاضر	در	سال	
1391،	حدود	48	درصد	از	اش��تراک	کننده	گان	گفته	اند	که	هفته	
یکبار	گوشت	و	حبوبات	می	خورند.	هم	چنین	37	درصد	آنان	گفته	
اند	که	فقط	هفته	یکبار	میوه	و	س��بزیجات	استفاده	می	کنند.	حدود	
17	درصد	شان	3	مرتبه	و	10	درصد	شان	دومرتبه	در	هفته	از	میوه	یا	
س��بزی	استفاده	می	کنند.	بقیه	در	این	زمینه	پاسخ	نداده	اند.	این	نشان	
می	ده��د	که	توان	اقتصادی	خانواده	ها	برای	خرید	گوش��ت	و	میوه	

بیشتر	از	این	تقاضا	نمی	کند.	

آب	نی��ز	یکی	از	ضروری	ترین	نیازهای	اساس��ی	و	حیاتی	بش��ر	
به	ش��مار	می	رود.	کمبود	آب	آش��امیدنی	صحی	در	افغانس��تان		به	
یک	معضله	جدی	تبدیل	ش��ده	است.آبهای	آلوده	در	افغانستان،	به	
ویژه	در	پایتخت	پیامد	ناگوار	را	برصحت	ش��هروندان	داشته	است.	
گزارش	های	توس��عه	انسانی	سازمان	ملل	نش��ان	می	دهد	که	ساالنه	
هزاران	انس��ان	به	خصوص	کودکان	با	اس��تفاده	از	آب	های	ناسالم	
می	میرند.	این	گ��زارش	بحران	کمبود	آب	و	اس��تفاده	از	آب	های	
ناس��الم	را	یک��ی	از	جدی	تری��ن	چالش	ه��ا	در	مقابل	توس��عه	در	
کشورهای	توسعه	نیافته	به	حساب	می	آید.	مسوولین	وزارت	صحت	
عامه	نیز	از	وجود	آب	آلوده	ابراز	نگرانی	می	کنند.	براساس	سروی	
ای��ن	وزارت،	هنوز	46	درصد	مردم	افغانس��تان	به	آب	آش��امیدنی	
صحی	دسترسی	ندارند،	که	این	امر	باعث	اسهال	در	اطفال	و	مرگ	
آنان	می	شود،	در	پهلوی	آن	امراض	دیگری	را	نیز	ناشی	می	شود.	

فاصله	راه	الی	منبع	آب	آشامیدنی	یکی	از	مشکالتی	است	که	در	
اکثر	روستاها	و	محالت	دیده	می	شود.	این	دور	بودن	فاصله	راه،	در	
زمستان	مشکالتی	بیش��تر	را	برای	خانواده	ها	خلق	می	کند.	براساس	
تحقی��ق	حاضر،	در	س��ال	1390	از	مجموع	مصاحبه	ش��ده	گان،	83	
درصد	و	در	س��ال	1391	حدود	80	درصد	شان	گفته	اند	فاصله	راه	
الی	منبع	آب	به	صورت	یکطرفه	کمتر	از	یک	کیلومتر	می	باش��د.اما	
خانواده	هایی	هس��تند	که	بیشتر	از	س��ه	کیلومتر	الی	منبع	آب	فاصله	

دارند.	

منازعه	باالی	آب	یکی	از	مشکالت	دیگریست	که	مردم	به	ویژه	
در	ده��ات	به	آن	مواجه	اند.	در	س��ال	1390،	از	مجموع	اش��تراک	
کننده	گان،	40	مورد	گفته	شده	است	که	برسر	آب	منازعه	دارند.	از	
آن	جمع	19	مورد	ش��ان	در	قریه	خود	شان	و	21	مورد	با	قریه	دیگر	
منازعه	باالی	آب	جریان	داش��ته	است.	اما	در	سال	1391	شمار	این	
موارد	باال	رفته	و	از	مجموع	6429	تن	مصاحبه	شونده،	96		تن	شان	
گفته	اند	که	باالی	آب	منازعه	دارند.	هم	چنین	گفته	ش��ده	است	که	
بیش��تر	این	منازعات	از	طریق	ش��ورای	محلی	یا	جرگه	قومی	حل	و	

فصل	می	گردد.	

5. حق صحت
کمبود	داکتران	مسلکی،	نبود	تعمیر	برای	تعدادی	از	مراکز	صحی	
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و	به	موقع	نرس��یدن	اکماالت،	نب��ود	امبوالنس	از	جمله	عمده	ترین	
چالش	های	امکانات	صحی	در	این	تحقیق	یاد	شده	است.	هم	چنین،	
کمب��ود	ادویه،	کمبود	وس��ایل	طبی،	نبود	امکانات	تس��هیالت	در	
مراکز	صحی،	قیمت	باال	و	غیره	از	چالش	دیگریس��ت	که	مصاحبه	

کننده	گان	این	تحقیق	از	آن	یاد	نموده	اند.	

در	این	تحقیق،	در	س��ال	1390	از	مجموع	4629	اشتراک	کننده	
تعداد	3174	تن	ش��ان	که	49,4	درصد	این	رقم	را	تشکیل	می	دهند،	
و	در	س��ال	1391	ح��دود	52	درصد	از	اش��تراک	کننده	گان	گفته	
اند	ک��ه	امبوالنس	وجود	ندارد.	خدمات	ی��ا	مراجع	صحی	یکی	از	
بحث	های	دیگر	این	تحقیق	اس��ت.	انتخاب	نوعیت	مراجع	صحی،	
بیش��تر	به	وضع	اقتصادی	و	چگونگی	دسترسی	مردم	بستگی	دارد.		
تحقیق	حاضر	نشان	می	دهد	که	بیشترین	افراد،	)50	الی	60(	درصد	

شان،	هنگام	مریضی	در	کلنیک	دولتی	مراجعه	می	کنند.

مرگ	و	میر	مادران	و	اطفال	یکی	از	معضالت	افغانستان	در	زمینه	
صحت	اس��ت.	هرچند	مرگ	و	میر	زنان	و	اطفال	نسبت	به	سال	های	
گذش��ته	به	صورت	قابل	مالحظ��ه	ای	کاهش	یافته	اس��ت،	اما	رقم	

مرگ	و	میر	مادران	و	اطفال	هنوز	در	افغانستان	باال	است.

)Save the Children(	کودکان	نجات	المللی	بین	س��ازمان
می	گوید	که	تالش	ها	دراین	زمینه	س��بب	شده	حدود	70%	از	شمار	
مرگ	و	میر	مادران	کاسته	شود.	به	گفته	این	سازمان،	بهبود	وضعیت	
مادران	و	نوزادان	افغان	در	نتیجه	افزایش	دسترسی	مادران	و	نوزادان	
به	خدمات	صحی،	اجرای	برنامه	های	ایمن	سازی	یا	واکسیناسیون،	
افزایش	ش��مار	کارمندان	صحی	و	ارتق��ای	آگاهی	زنان	و	دختران	
صورت	گرفته	اس��ت.	بر	اساس	گفته	های	وزیر	صحت	عامه،	نتایج	
درج	ش��ده	در	یک	س��روی	نش��ان	می	دهد	که	10	س��ال	قبل	آمار	
م��رگ	و	میر	مادران	1600	مادر	از	ی��ک	صد	هزار	والدت	بود	که	
در	س��الهای	اخیر،	این	رقم	به	327	مادر	رس��یده	که	5	برابر	کاهش	
یافته	اس��ت	.براس��اس	آمارهای	موجود	در	هر	یکصد	هزار	زن	در	
افغانس��تان،	1600	تن	از	آنان	هنگام	وضع	حمل	جانشان	را	از	دست	
می	دهند.	در	تحقیق	حاضر،	که	از	س��وی	کمیسیون	مستقل	حقوق	
بشر	صورت	گرفته	در	سال	90،	حدود	3,7	درصد	از	رقم	)237(	تن	
گفته	اند	که	در	یک	سال	اخیر	یک	مادر	را	در	فامیل	در	اثر	والدت	
از	دس��ت	داده	اند،	و	95,8	درصد	شان	جواب	منفی	داده	اند.	اما،	در	
س��ال	1391	از	مجموع	8202	تن	اشتراک	کننده،	2,8	درصد	شان،	
از	رقم	)230(	تن،	گفته	اند	که	در	یک	س��ال	اخیر،	در	فامیل،	یک	
مادر	را	در	اثر	والدت	از	دست	داده	اند.	95,7	درصد	شان	گفته	اند	
که	شاهد	چنین	مورد	در	فامل	نبوده	اند.	این	نشان	می	دهد	که	تعداد	
مرگ	و	میر	مادران	در	دو	س��ال	اخیر	چن��دان	تفاوت	نکرده	و	تنها	
یک	درصد	کاهش	را	نش��ان	می	دهد.		هم	چنین،	در	سال	90	حدود	
5,1	درصد	مصاحبه	کننده	گان	در	برابر	این	پرسش	که	آیا	در	یک	
س��ال	گذش��ته	در	فامیل	تان	طفلی	را	هنگام	والدت	از	دست	داده	

ای��د؟	جواب	مثبت	داده	اند.	و	این	رقم	در	س��ال	91	به	4,4		درصد	
رسیده	است،	که	کمتر	از	یک	درصد	کاهش	را	نشان	می	دهد.	

بر	اس��اس	گزارش	های	وزارت	صحت	عامه،اکثریت	مناطق	دور	
دست	کشور،	تحت	پوشش	خدمات	واکس��ین	قرار	دارند.		مطابق	
آمار	این	وزارت،	در	س��ال	1391	س��ی	وهفت	واقع��ه	مثبت	پولیو،	
درکشور	تثبیت	گردیده.	مطابق	یافته	های	ساحوی	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بشر،		در	سال	1390	حدود	72,4	درصد	مصاحبه	کننده	گان	
گفته	اند	که	اطفال	زیر	س��ن	5	س��ال	ش��ان،	به	طور	منظم	واکسین	
شده	اند.	23,8	درصد	شان	پاسخ	منفی	داده	اند.	اما	در	سال	1391	از	
مجموع	8202	تن	نزدیک	به	82	درصد	شان	گفته	اند	که	اطفال	زیر	

پنج	سال	شان	به	طور	منظم	واکسین	شده	است.

از	معضالت	مهم	دیگر	مس��أله	اعتیاد	است.	اعتیاد	به	مواد	مخدر،	
پدیده	ای	اس��ت	که	در	چند	س��ال	اخیر	در	افغانستان	افزایش	چشم	
گیری	داشته	است.	این	پدیده	تباه	کننده،	منحصر	به	مردان	نمانده،	
بلکه	دامن	گیر	زنان	و	اطفال	نیز	ش��ده	است.	بر	اساس	گزارشی	که	
از	س��وی	دولت	امریکا	در	مورد	افغانس��تان	منشتر	شده،	حدود	1,3	
میلیون	نفوس	افغانستان	ابتال	به	مواد	مخدر	اند.	به	گفته	ی	مسوولین	
وزارت	صحت	عامه،	حدود	12	درصد	ش��فاخانه	اختصاصی	برای	
تداوی	معتادین	وجود	دارد	که	دارای	20	بس��تر	می	باشد	و	هم	چنین	
6	مرکز	دیگر	برای	تداوی	معتادین	در	6	والیت	فعالیت	می	کند.	

آلودگی	محیط	زیست	نیز	جزو	مشکالت	جدی	مردم	افغانستان،	
به	خصوص	در	ش��هرها،	به	ش��مار	می	رود.	به	گفته	مسوولین	اداره	
محیط	زیست،	شهر	کابل	در	جمع	10	آلوده	ترین	شهر	دنیا	از	نگاه	
هوا	قرار	دارد.	معیین	پالیسی	و	روابط	بین	المللی	ادارۀ	ملی	حفاظت	
محیط	زیست	می	گوید	که	در	اثر	موجودیت	ذرات	معلق	در	هوای	
شهرکابل،	ساالنه	به	طور	اوسط	2300	نفر	جان	های	خود	را	از	دست	
می	دهند	و	4	ملیارد	افغانی	را	بخاطر	تداوی	امراض	ناشی	از	آلودگی	
هوا،	هزینه	می	کنند.	به	گفته	ی	وی،	بر	اساس	مطالعاتی	که		صورت	
گرفته،		نشان	میدهد	که	43	درصد	همین	ذرات	معلق	از	موجودیت	
جاده	ه��ا	و	س��رک	های	خ��راب	اس��ت،	31	درصدآلودگی	داخل	
منازل	از	اثر	دودهای	آش��پزخانه،	12	درصدآلودگی	ازموجودیت	
داش	های	خش��ت	پزی	درحومه	شهروهش��ت	درصد	هم	از	وسایط	

کهنه	ودیزلی	است.	

6. حق آموزش
یکی	از	دس��تاوردهای	عمده	س��ال	های	اخیر	افغانستان	در	زمینه	
آموزش	و	پرورش	اس��ت	که	باعث	ش��ده	ملیون	ها	طفل	به	این	حق	
دسترس��ی	پیدا	کنند.	اما	هنوز	ش��مار	زیادی	از	اطفال	در	کشور	از	
دسترس��ی	به	آموزش	محروم	اند.	بربنیاد	آم��ار	وزارت	کار	و	امور	
اجتماعی،	در	افغانس��تان	در	حال	حاضر	بی��ش	از	6	میلیون	طفل	از	
حق	آموزش	محروم	اند.	قرار	آمار	های	ارایه	ش��ده	از	سوی	وزارت	
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معارف،	س��طح	جذب	مکاتب	در	س��ال	1390	به	ی��ک	میلیون	تن	
رسیده	است.	در	این	سال	حدود	14	هزار	مکتب	در	سراسر	افغانستان	
فعال	بودند	که	در	این	مکاتب	8	میلیون	و	یکصد	هزار	ش��اگرد	که	
38	در	صد	شان	را	دختران	تشکیل	می	دادند	وجود	داشتند،	که	آنها	
را	175	هزار	آموزگار	آموزش	می	دادند	و	36	درصد	ش��ان	معلمین	
مس��لکی	بودند،	اما	در	س��ال	1391	در	افغانستان	حدود	9,5	میلیون	
متعلم	داریم	که	چهار		میلیون		ش��ان	را	دختران	تشکیل	می	دهند	که	
از	طری��ق	190	هزار	آموزگار	در	16	هزار	مکتب	مش��غول	آموزش	
ان��د.	در	ح��ال	حاضر		نصف	معلمین	مس��لکی	هس��تند	که	حداقل	
تعلیمات	یک	معلم	مسلکی	چهارده	پاس	است	و	برای	بقیه	معلمین	
تعلیمات	ادامه	دارد	و	س��االنه	در	ح��دود	10	الی	12		درصد	تعداد	

معلمان	مسلکی		باال	می	رود.

بر	اس��اس	تحقی��ق	حاض��ر،	در	س��الهای	90	و	91	بی��ش	از	60	
درصد	از	اش��تراک	کننده	گان	گفته	اند	که	در	قریه	ش��ان،	لیسه	)از	
صنف	10	الی	12(	وجود	دارد.	ایجاد	و	توس��عه	مکاتب	خصوصی	
از	مس��ایلی	دیگریس��ت	که	در	افغانستان	رشد	چش��م	گیر	را	داشته	
ان��د.	به	گفته	ی	مس��وولین	وزارت	معارف،	درح��ال	حاضر	حدود	
500	مکتب	خصوصی	در	افغانس��تان	فعالی��ت	می	کنند	و	یک	صد	
هزار	دان��ش	آموز	در	این	مکات��ب	درس	می	خوانند.کمبود	کتاب	
و	مش��کالت	تایپی	و	امالی��ی	در	چاپ	آن،	کیفی��ت	پائین	مطالب	
کتاب	های	درس��ی،	میتود	های	کالسیک	و	غیر	مؤثر،	نبود	البراتوار	
ها،	نبود	وس��ایل	مجهز	تدریس	و	عدم	تسلس��ل	منطقی	در	محتوای	
مضامین	درس��ی	از	جمله	مشکالت	اساسی،	در	عرصه	تسهیالت		و	
کیفیت	آموزشی	به	شمار	می	رود.	بر	اساس	تحقیق	حاضر،	در	سال	
1390	حدود	37	درصد	و	در	س��ال	91	حدود	27	درصد،	اشتراک	
کننده	گان،	دلیل	ترک	مکتب	اطفال	ش��ان	را	کیفیت	پائین	تعلیم	و	
تربی��ه	خوانده	اند	که	این	یک	امر	خیلی	نگران	کننده	می	باش��د.	اما	
س��خنگوی	وزارت	معارف	می	گویند	ک��ه		متعلمین	ازیک	نصاب	
بسیارپاس��خگو	ومؤثر	آموزش	می	بینند.	هم	چنین	مسوولین	وزارت	
معارف	کش��ور	از	چاپ	کتابهای	جدید	توسط	این	وزارت،	سخن	
می	گویند.	بر	بنیاد	گفته	های	س��خنگوی	وزارت	معارف،	در	س��ال	
1391	این	وزارت	در	حدود	48	میلیون	جلد	کتاب	جدید	داشته	که	

شاگردان	هیچ	مشکلی	از	نظر	کتاب	نخواهند	داشت.

نب��ود	تعمیر	مکات��ب	یکی	از	چالش	های	اساس��ی	ب��رای	دانش	
آموزان	به	ش��مار	می	رود	که	تعداد	زیادی	از	شاگردان	مکتب،	در	
زی��ر	خیمه	ها	و	فضای	ب��از	و	محیط	نامناس��ب	درس	می	خوانند	در	
تحقیق	حاضر	در	سال	1390	حدود	83	درصد	و	در	سال	91	حدود	
88	درص��د	از	مصاحب��ه	کننده	گان	)دختر	و	پس��ر(	گفته	اند	که	در	
مکتبی	که	درس	می	خوانند،	داری	س��اختمان	می	باشند.	سایر	شان	
گفته	اند	که	در	مس��جد،	فضای	باز،	خانه	کرایی	یا	در	خیمه	درس	

می	خوانند.	

ش��ماری	از	ش��اگردان	در	جریان	مکتب،	بنا	ب��ه	دالیل	مختلف	
مکتب	را	ترک	می	کنند.	بررس��ی	های	تحقیق	حاضر	نشان	می	دهد	
که	بیش	از	50	درصد	اطفالی	که	مکتب	را	ترک	کرده	اند	در	دوره	
لیسه	بوده	اند.	عمدتا	شاگردانی	که	به	دوره	لیسه	)صنف	10	الی	12(	
می	رسند،	سن	هجده	س��الگی	را	تکمیل	می	کنند.	معموال	دخترانی	
که	در	این	دوره	می	رس��ند،		بنا	به	دالیل	فرهنگی	اغلب	خانواده	ها	
مانع	ادامه	تحصیل	شان	می	شوند	یا	هم	ازدواج	می	کنند	که	ازدواج	
یکی	از	دالیل	ترک	مکتب	برای	دختران	ش��مرده	می	شود.	پسران	
هم	چنی��ن	در	ای��ن	دوره،	ب��ه	دلیل	فق��ر	اقتصادی،	ب��ه	کارگری	و	
مهاج��رت	رو	می	آورند.	طوریکه		اش��تراک	کنند	گان	این	تحقیق،	
دالیل	متعددی	از	جمله،	کیفیت	پائین	تعلیم	و	تربیه،	فقر	اقتصادی،	
ازدواج،	دور	ب��ودن	راه،	نبود	معلم	اناث،	ش��رایط	خراب	مکتب	و	

غیره	را	برای	ترک	مکتب	شان،	یاد	کرده	اند.	

امنیت	یکی	از	مس��ایل	اساس��ی	ب��رای	تمام	ش��هروندان	به	ویژه	
ب��رای	ک��ودکان	می	باش��د.	وزارت	معارف	می	گوید	که	در	س��ال	
1390	حدود	530	باب	مکتب	در	سراس��ر	کش��ور،	مسدود	بود	که	
نزدیک	به	400	هزار	ش��اگرد	این	مکاتب	از	رفتن	به	مکتب	محروم	
بودند.		اما	در	حال	حاضر	)س��ال	1391(	حدود	401	باب	مکتب	در	
جنوب	کش��ور	مسدود	است	و	بقیه	شان	بازکشایی	شده	است.	نبود	
معلم	زن	در	مناطق	ناامن	باعث	ترک	مکتب	اطفال	دختر	می	ش��ود.	
بررسی	های	نظارت	ساحوی	حقوق	بشر	نشان	داده	است	که	در	سال	
1390،	حدود	17	و	در	س��ال	1391	حدود	18درصد	اطفال	دختر،	

دلیل	ترک	مکتب	شان	را	نبود	معلم	زن	دانسته	اند.		

7. اولویت ها و امیدواری نسبت به آینده:
اولویت	بندی	خواس��ته	ها	و	نیازمندی	های	ش��هروندان	در	عرصه	
حقوق	بش��ر	هم	نش��ان	دهنده	وضعیت	کلی	حقوق	بشر	در	جامعه	
اس��ت،	و	هم	بیانگر	اساسی	ترین	خواست	ها	و	نیازمندی	شهروندان	

در	عرصه	حقوق	بشر	می	باشد.

براساس	داده	های	س��ال	1390،	عمده	ترین	اولویت	شهروندان،	
کار	بوده	اس��ت	ک��ه	نزدیک	ب��ه	22	درصد	اولویت	کلی	پاس��خ	
دهندگان	فرم	های	نظارت	ساحوی	حقوق	بشر	را	تشکیل	می	دهند.	
این	درحالی	اس��ت	که	در	آمار	س��ال	1391	نی��ز،	کار	با	اختصاص	
23,8	درصد	رقم	کلی	اولویت	ه��ا	به	خود،	اولویت	اولویت	اصلی	
پاس��خ	دهندگان	این	فرم	ها	را	تش��کیل	می	ده��د.	کار	اصلی	ترین	
اولویت	شهروندان	در	س��ول	سال	های	1388	تا	1391	بوده	است	و	
در	سال	1391	نسبت	به	سال	های	قبل	برای	شهروندان	بیشتر	نیز	شده	
اس��ت.	این	مس��أله	نشان	دهنده	وضع	اس��فناک	بی	کاری	و	فقر	در	
جامعه	است.خروج	نیروهای	بین	المللی،	گسترش	روزافزون	ناامنی،	
بحران	های	سیاسی-انتخاباتی	در	کشور	و	فساد	گسترده	در	ادارات	

بر	عمق	این	بحران	افزوده	است.	
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در	داده	های	س��ال	1390،	دسترس��ی	به	خدم��ات	صحی	با	14,5	
درصد،	دسترس��ی	ب��ه	آب	با	11,3	درصد،	م��واد	خوراکه	با	10,3	
درصد	و	آموزش	و	پرورش	با	10,2	درصد	اولویت	ها،	در	رده	های	
بعدی	اولویت	های	ش��هروندان	قرار	دارد.	داده	های	س��ال	1391	نیز	
دسترس��ی	به	خدمات	صح��ی،	آب،	مواد	خوراکه،	مواد	س��وختی	
و	ب��رق	و	آم��وزش	و	پرورش	را	با	اختص��اص	14,3	درصد،	13,2	
درص��د،	9,4	درصد،	7,1	درصد	و	7	درصد	اولویت	ها	به	خود،	در	

رده	های	بعدی	اولویت	های	سال	متذکره	قرار	گرفته	است.

داده	های	کمیسیون	اولویت	ها	را	برای	هریک	از	پاسخ	دهندگان	
فرم	های	نظارت	س��احوی	در	س��ه	اولویت	اصلی	دسته	بندی	کرده	
اس��ت	تا	آن	ها	بتوانند	اولویت	های	اول،	دوم	و	س��وم	خود	را	تعیین	
کنند.	از	این	نظر	نیز	کار	برای	40,2	درصد	پاسخ	دهندگان	اولویت	
اول	بوده	اس��ت.	برای	27,2	درصد	آن	ها	نیز	دسترسی	به	آب/آب	
صحی	اولویت	اول	بوده	اس��ت.	پس	از	آن	ها،	دسترسی	به	خدمات	
صحی	برای	8,1	درصد	پاسخ	دهندگان،	و	امنیت	برای		7,7	درصد	

آنان	اولویت	اول	معرفی	شده	است.

امیدواری	شهروندان	نس��بت	به	آینده	ربط	مستقیمی	به	وضعیت	

فعل��ی	آنان	و	میزان	دسترس��ی	آنان	به	حقوق	بش��ر	در	جریان	چند	
سال	گذشته،	بهبود	کیفیت	و	مصوونیت	زندگی	آنان	و	نیز	وضعیت	
سیاسی،	امنیتی	و	اقتصادی	کشور	دارد.	از	این	رو،	امیدواری	نسبت	
به	آینده	می	تواند	در	درک	دورنمای	وضعیت	حقوق	بشر	در	کشور	

از	دید	شهروندان	کمک	کند.

داده	های	س��ال	1390	نش��ان	می	دهد	که	73,3	درصد	شهروندان	
نسبت	به	آینده	فامیل	شان	امیدوار	اند	و	15,9	درصد	این	امیدواری	
را	ندارند.در	داده	های	س��ال	1391	نیز	نتایج	تقریباً	ش��بیه	س��ال	قبل	
است.	در	این	سال	73,1	درصد	به	آینده	فامیل	شان	ابراز	امیدواری	
کرده	ان��د.	15,4	درصد	نیز	گفته	اند	که	امیدواری	نس��بت	به	آینده	

فامیل	شان	را	از	دست	داده	اند.

اما	شهروندان	نس��بت	به	بهبود	وضعیت	آینده	کشور	خوش	بینی	
کمت��ری	دارند.	بنابر	داده	های	س��ال	1390،		ح��دود	67,9	درصد	
پاسخ	دهندگان	فرم	های	نظارت	ساحوی	حقوق	بشر	نسبت	به	آینده	
کش��ور	ابراز	خوش	بینی	کرده	اند.	این	خوش	بینی	در	س��ال	1391	
حدود	68,8	درصد	بوده	است.	حدود	17,3	درصد	پاسخ	دهندگان	
این	فرم	ها	در	سال	1390	و	16,7	درصد	در	سال	1391	گفته	اند	که	
نسبت	به	بهبود	آینده	کشور	خوش	بینی	خود	را	از	دست	داده	اند.
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گ��زارش	حاضر	شش��مین	گزارش	وضعیت	حق��وق	اقتصادی	و	
اجتماعی	می	باشد	که	سالهای	1390	و	1391	را	در	بر	می	گیرد.	این	
گزارش	بر	مبنای	بانک	اطالعاتی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	تهیه	
ش��ده	که	این	اطالعات	طی	س��الهای	متذکره	)90	و	91(	به	صورت	

جداگانه	توس��ط	موظفین	نظارت	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	
بش��ر	جمع	آوری	و	ش��امل	دیتابیس	گردیده	است.		در	ضمن	برای	
معلومات	تکمیلی،	از	س��ایر	گزارش	های	تحقیقی	کمیسیون	مستقل	
حق��وق	بش��ر،	گزارش	های��ی	س��االنه	ادارات	دولت��ی،	مصاحبه	با	
مسوولین	و	گزارش	های	نهاد	های	ملی	و	بین	المللی	استفاده	صورت	

گرفته	است.	

جامعه آماری:  
مؤظفی��ن	دفات��ر	س��احوی	و	والیتی	
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	طی	سالهای	
1390	و	91	به	صورت	جداگانه	از	طریق	
پرسش��نامه	با	اقش��ار	مختلف	شهروندان	
مصاحب��ه	نموده	ان��د.	در	ای��ن	گزارش	
تالش	ش��ده	اس��ت	که	اقش��ار	مختلف	
جامعه	از	بخش	ها	و	مناطق	مختلف	تحت	
پوش��ش	این	تحقیق	ق��رار	گیرد.	در	این	
تحقیق	جامعۀ	آماری	به	ش��کل	تصادفی	
انتخاب	شده	اس��ت	که	شامل	مرد	و	زن	
می	باشند.	در	سال	1390	با	6429	تن	که	
از	ای��ن	میان	3142	ت��ن	زن	و	3287	تن	

مردم	می	باشد.		و	در	سال	1391	با	8202	تن	مصاحبه	صورت	گرفته	
که	4110	زن	و	4092	مرد	می	باشد.	نمودارهای	زیر	تعداد	مصاحبه	

شده	گان	را	با	درنظرداشت	جنسیت	نشان	می	دهد:
هرچند	تالش	های	وسیع	در	این	زمینه	صورت	گرفته	است	تا	تمام	

والیات	و	مناطق	کش��ور	تحت	پوشش	این	تحقیق	قرار	گیرد.	اما	به	
دلیل	ناامنی	ها	و	تهدید	مخالفین	مس��لح	در	بعضی	نقاط	افغانس��تان	
باعث	گردیده	تا	بعضی	والیت	ها	و	مناطق	کش��ور	خارج	از	پوشش	
این	تحقق	قرار	گیرد.		در	س��ال	1390	این	مصاحبه	در	26	والیت	و	
در	س��ال	91	در	30	والیت	انجام	ش��ده	است.	در	هردو	سال	حدود	
90	درص��د	مصاحبه	ها	در	دهات	انجام	ش��ده	و	بقیه	آن	در	ش��هرها	
بوده	اس��ت.	نمودار	زیر	والیت	های	زیر	پوشش	و	تعداد	مصاحبه	ها	

را	نشان	می	دهد:	

روش و جامعه آماری
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افغانستان	کشوری	است	که	از	اقوام	متعددی	تشکیل	شده	است.	
در	این	تحقیق	تالش	ش��ده	اس��ت	تا	نمونه	آم��اری	از	تمام	اقوام	و	
مذاهب	کشور	انتخاب	گردد.	افراد	برای	مصاحبه	به	شکل	تصادفی	
انتخاب	شده	و	پرسش	نامه	برای	شان	توزیع	گردیده	که	هر	مصاحبه	

کننده	قومیت	خود	را	نیز	در	آن	ذکر	کرده	اند.	

	نموداره��ای		زی��ر	قومیت	و	مذه��ب	مصاحبه	ش��ده	گان	را	در	
سالهای	90	و	91	نشان	می	دهد.	
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این	تحقیق	نش��ان	می	ده��د	که	سرپرس��ت	اکثر	فامیل	ه��ا	افراد	
س��الخورده	می	باشد.	طی	سالهای	1390	و	1391	بیش	از	40	درصد	
مصاحبه	ش��ده	گان	گفته	اند	سرپرس��ت	فامیل	شان	افراد	سالخورده	
می	باشند.	هم	چنین	در	سال	1390	حدود	17	و	در	سال	1391	حدود	
15	درصد	مصاحبه	کننده	گان	این	تحقیق،		گفته	اند	که	سرپرس��ت	

فامیل	ش��ان	خانم	می	باش��د.	حدود	یک	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	
سرپرس��ت	فامیل	ش��ان	طفل	اند	و	طی	هردوسال	حدود	سه	درصد	
ای��ن	مصاحبه	کننده	گان	گفته	اند	که	سرپرس��ت	فامیل	ش��ان	افراد	
معلول	می	باش��د.	در	این	تحقیق	ح��دود	89	الی	90	درصد	مصاحبه	

شونده	گان	افراد	متأهل	بوده	اند.
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کار	و	اش��تغال	از	ضروریات	روزمره	بش��ر	محسوب	می	شود.	هر	
فرد	به	خاطر	پیش��برد	امور	زندگی	ش��ان،	نیاز	ب��ه	کار	کردن	دارد.	
موضوع	اش��تغال	یکی	از	مسائل	اساسی	در	هر	کشور	و	دولتی	است	
ک��ه	از	دغدغه	های	فکری	خانواده	ها،	اجتماع	و	دولت	ها	به	ش��مار	
می	رود.کار	و	اشتغال	رابطه	مستقیم	با	تداوم	بنیاد	مستحکم	خانواده	
ها،	پیش��رفت	اقتصادی	جامعه	و	کش��ور	دارد	و	با	حل	آن	بسیاری	
از	مش��کالتی	که	جامعه	دامنگیر	آن	اس��ت	حل	می	ش��ود.	بنابراین	
دولت	ه��ا	تالش	می	کنن��د	تا	با	حل	موضوع	اش��تغال	و	تالش	برای	
اشتغال	زایی،	هم	وظیفه	مهم	خود	را		در	این	رابطه	به	انجام	برسانند	
و	هم	امنی��ت	روانی	افراد،	خانواده	ها	و	اجتماع	را	تأمین	نماید	و	در	

نتیجه	به		پیشرفت	اقتصادی	کشور		کمک	کنند.		

	بر	اس��اس	قوانین	ملی	و	بین	المللی،	دسترس��ی	ب��ه	کار،		یکی	از	
حقوق	اساس��ی	افراد		به	ش��مار	می	رود.	افغانستان	در	سال	1934	به	
س��ازمان	بین	المللی	کار	پیوست	و	تاکنون	5	میثاق	بین	المللی	مطابق	
با	معیارهای	بین	المللی	کار	از	جانب	افغانستان	تصویب	شده	است.1		
کشورهایی	که	عضویت	میثاق	های	بین	المللی	را	می	گیرند،	مکلف	
اند	تا	با	رعایت	معیارهای	تعیین	ش��ده،	به	تطبیق	آن	میثاق	بکوشند.	
افغانس��تان	عضویت	میثاق	های	متعدد	بین	الملل��ی	را	دارد.	بنابر	این	
معیار	های	قانونی	کار	در	قوانین	ملی	افغانستان	نیز	وضاحت	دارد.		

مطابق	ماده	48	قانون	اساسی	افغانستان:	»	کار	حق	هر	افغان	است«.2		
قانون	کار	افغانستان	که	به	تأسی	از	ماده	48	قانون	اساسی	تنظیم	شده	
اس��ت	را	جع	به	اصول	و	قوانین	کار	به	طور	مشخص	پرداخته	است.	
در	ماده	دوم	قانون	کار	افغانس��تان،	تأمین	حق	مساوی	کار	و	حمایه	
از	حقوق	کارکنان،	بهبود	س��ازماندهی	کار	و	تولید،	رشد	بازدهی	
کار،	استفاده	معقول	از	نیروی	بشری	و	منابع	کار،		به	عنوان	اهداف	
عمده	این	قانون	یاد	ش��ده	اس��ت.3	در	قانون	کار	افغانستان	تاحدود	
زیادی	معیارهای	میثاق	های	بین	المللی	رعایت	شده	است.		دسترسی	
به	کار	از	جمله	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	بشر	محسوب	می	شود.		
بر	اس��اس	ماده	23	اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر،	هر	کس	حق	دارد	

1. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی  در افغانستان- گزارش پنجم، کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، سال 1390، ص  17

2. قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، 
سال 1390، ص 26

3. قانون کار، از نشرات وزارت عدلیه، سال 1387 ص 1

کار	کن��د	و	کار	خود	را		آزادانه	انتخاب	نماید،	ش��رایط	منصفانه	و	
رضایت	بخش��ی	برای	کار	خواستار	باشد	و	در	مقابل	بیکاری	مورد	
حمای��ت	قرار	گی��رد.4		هم	چنین	در	ماده	های	شش��م	و	هفتم	میثاق	
بین	المللی	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی،	که	افغانس��تان	نیز	
عضو	این	میثاق	است،	پیرامون	حق	کار	توضیحات	داده	شده	است.		
در	ماده	شش��م	این	میثاق	آمده	اس��ت	که:	»	کش��ورهای	طرف	این	
میث��اق	حق	کارکردن	را	که	ش��امل	حق	هر	کس	اس��ت	به	این	که	
فرصت	یابد	بوس��یله	و	کاری	که	آزادانه	ی��ا	قبول	می	نماید،	معاش	
خود	را	تأمین	کند،	به	رس��میت	می	شناسند	و	اقدامات	مقتضی	برای	

این	حق	معمول	خواهند	داشت«.5

تعریف کار:
دانش��مندان	تعریف	های	مختلفی	از	کار	ارایه	کرده	اند.	در	یکی	
از	تعریف	های	کار	آمده	اس��ت	که	:	کار	عبارت	از	اس��ت	فعالیت	
و	مش��غولیت	مداوم،	که	س��ود	اقتصادی	را	همراه	داش��ته	باشد.	یا	:	
کار	عبارتاس��ت	از	مشغولیت	و	فعالیت	مداوم	و	سیستماتیک	افراد،	
به	منظور	پیش��رفت	اقتصادی،	فرهنگی	و	اجتماعی	یک	جامعه	.	در	
تعریفی	دیگر	گفته	ش��ده	اس��ت	که:	کار	عبارت	از	یک	مهارت	و	
فعالیت	س��نجیده	ش��ده،	مبتنی	برنتیجه	اس��ت	که	رفاه	خانواده	ها	و	

جامعه	را	در	پی	داشته	باشد.6

وضعیت کار در افغانستان
کمبود	زمینه	های	کاری	در	افغانس��تان	یکی	از	چالش	های	جدی	
و	اساس��ی	به	ش��مار	می	رود.	مردم	افغانستان	به	دلیل	نبود	اشتغال	در	
این	کشور،	اقدام	به	مهاجرت	های	خطیر	و	دشوار	می	کنند.	آن	عده	
کسانیکه	در	داخل	کشور	مشغول	کار	اند،	بیشتر	شان	از	امنیت	شغلی	
الزم	برخوردار	نیستند.	بااینکه	در	یک	دهه	اخیر،	فرصت	های	خوبی	
برای	ایجاد	زمینه	اش��تغال	در	افغانستان	بود،	اما	دولت	افغانستان	در	

قسمت	فراهم	ساختن	زمینه	اشتغال	زایی	موفق	نبوده	است.	

»ه��رو	بریگ��ر«	نماینده	س��ازمان	بین	الملل��ی	کار	در	افغانس��تان	

4. اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948، از نشرات کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، ص 7

5. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 16 دسامبر 
1966، ازنشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 4

6. لشکری، فریدون، توسعه اقتصادی، انتشارات میهن، 1378 ص 39

بخش اول
حق کار و اشتغال
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می	گوید:	شغل	های	ایجاد	شده	از	سوی	دولت	افغانستان	در	ده	سال	
گذش��ته	کوتاه	مدت	و	ناپایدار	بوده	که	از	این	رو	میزان	بیکاری	در	
میان	نیروی	کار	افزایش	یافته	اس��ت.	از	می��ان	11,59	ملیون	نیروی	

کار	در	افغانستان	در	حال	حاضر	823	هزار	تن	بی	کارمیباشد.1

در	همی��ن	حال،علی	افتخ��اری	س��خنگوی	وزارت	کار	و	امور	
اجتماعی	می	گوی��د:»	نرخ	بیکاری	هرچند	دقیقا	معلوم	نیس��ت	که	
احصائیه	گیری	دقیق	ش��ده	باش��د.	اما	بر	اس��اس	س��روی	هایی	که	
ص��ورت	گرفت��ه	و	یافته	ه��ای	وزارت	کار	و	امور	اجتماعی	نش��ان	
می	دهد	که	از	حدود	30	میلیون	نفوس	افغانس��تان,	10	میلیون	واجد	

شرایظ	کار	داریم،	از	10	میلیون	افراد	واجد	شرایظ	کار،	25	درصد	
ش��ان	بیکار	و	کم	کار	اند	و	ی��ا	کار	های	مداوم	و	همه	وقت	ندارند.	
اما،رقم	افراد	کامال	بیکار	نزدیک	به	یک	ملیون	می	رس��ند.	یعنی	از	
10	میلی��ون	افرادواجد	ش��رایظ	کار	دونیم	میلی��ون	افراد	کم	کار	و	

بیکار	اند.2
به	گفته	کارشناس��ان،	دولت	افغانس��تان	برای	داشتن	یک	اقتصاد	
جوابگو	به	نیازمندی	های	افغانس��تان،	فاقد	پالیسی	مدون	بوده	است.	
عبداله��ادی	ارغندیوال،	وزیر	اقتصاد	کش��ور،	می	گوید	همه	س��اله	
500هزار	جوان	وارد	بازار	کار	کشور	می	شوند،	اما	برای	شان	زمینه	
کار	مساعد	نیست:	»براساس	سروی	صورت	گرفته،	48درصد	نیروی	
1. رادیو کلید، نگرانی سازمان کار، از وضعیت کارگران افغان- نشر شده به تاریخ 
16 جوزا 1391، برگرفته شده به تاریخ 20 دلو 1392 از سایت این رسانه، با 

این آدرس:  
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/8565-

2. مصاحبه با علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، برج حوت 
1392

کاری	ما	یا	کامال	بی	کار	هس��تند	و	یا	هم	در	بی	کاری	ناقص	به	س��ر	
می	برند	و	این	رقم	روزبه	روز	افزایش	می	یابد.«.3

در	این	تحقیق،		بررسی	های	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	
نش��ان	می	دهد	که	در	سالهای	1390	و	1391	فقط	حدود	55	درصد	
اش��تراک	کننده	گان،	گفته	اند	که	به	کار	دسترس��ی	دارند.	با	اینکه	
افغانس��تان	یک	کش��ور	زراعتی	محسوب	می	ش��ود،	اما	این	تحقیق	
نش��ان	می	دهد	که	عاید	بیش��تر	مردم	از	منبع	غیر	زراعتی	می	باش��د.	
در	س��ال	1390،	نزدیک	به	70	درصد	در	س��ال	1391	حدود	73,5	
درصد	افراد	تحت	پوش��ش	این	تحقی��ق	گفته	اند	که	منابع	عایداتی	

شان	غیر	زراعتی	است.	
از	میان	کس��انی	که	به	امور	زراعتی	مش��غول	اند	در	س��ال	1390	
حدود	56,8	درصد	و	در	س��ال	1391،	حدود	45,3		آنان	گفته	اند	
که	مالک	زمین	می	باش��ند.	حد	اوسط	این	دوسال	را	می	توان	گفت	
که	حدود	50	درصد	از	کس��انی	که	عایدات	ش��ان	از	منابع	زراعتی	
می	باش��ند،	مالک	زمین	هستند.	بقیه	آنها،	گفته	اند	که	عایدات	شان	

از	طریق	اجاره	زمین،	دهقانی،	مالداری	و	غیره	تأمین	می	شود.	

آن	عده	کس��انی	که	عایدات	ش��ان	از	منبع	غیر	زراعتی	می	باشد،	
بیشتر	ش��ان	از	طریق	روزمزدی	و	کارگری	های	غیر	فنی،	مصارف	
روزمره	ش��ان	را	تأمین	می	کنند.	نمودار	زیر	منابع	عایداتی	مصاحبه	

شونده	گان	را	نشان	می	دهد.	

3. روزنامه هشت صبح، 48 درصد نیروی کاری افغانستان بیکار است، نشره شده 
این  از سایت  تاریخ 17 دلو 1392،  به  برگرفته شده  ثور 1392،  تاریخ 18  به 

روزنامه، آدرس:
 http://8am.af/1392/02/18/job-afghanistan-48-percent-jobless/
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عالوه	از	منابع	عایداتی	که	درجدول	فوق	ذکر	شده	است،	موارد	
دیگر	مث��ل:	گدایی،	جمع	آوری	اش��غال،	آب	فروش��ی،	چوپانی،	
کم��ک	اقارب	و	مردم	از	مواردی	اس��ت	که	مصاحبه	کننده	گان	از	
آنها	به	عنوان	منبع	تأمین	مصارف	ش��بانه	روزی	ش��ان	یاد	کرده	اند.	
نبود	اش��تغال	ثابت	و	م��داوم،	اکثرا	باعث	می	گ��ردد	که	خانواده	ها	
قرضدار	ش��وند.	براساس	این	تحقیق،	طی	س��الهای	90	و	91	بیشتر	

از	50	درصد	اشتراک	کننده	گان،	گفته	اند	که	قرضدار	می	باشند.

در	ای��ن	تحقی��ق،	مصاحب��ه	کنن��ده	گان،	دالیل	مختلف��ی	برای	
قرضداری	ش��ان	ارایه	کرده	اند	که	بیشتر	آن	مسأله	ی	ضرورت	های	
اولیه	زندگی	یعنی	خوراک	و	پوش��اک	می	باش��د.	در	س��ال	1390	
حدود	66,5	درصد	و	در	س��ال	91	حدود	56,8	درصد	از	مصاحبه	
کننده	گان	گفته	اند	که	به	خاطر	مصارف	خوراک	و	پوش��اک	شان	

قرضدار	شده	اند.	
مخارج	عروس��ی	دومین	رقم	دلیل	قرضداری	را	نش��ان	می	دهد.	

در	طی	این	دوس��ال،	به	ترتیب،	حدود	11		و	13	درصد	از	اشتراک	
کننده	گان	گفته	اند	که	مصارف	عروس��ی	منجر	به	قرضداری	آنان	
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ش��ده	اند.	هم	چنی��ن	م��واردی	مانند:	
تدفین	و	فاتحه،	تداوی	مریض،	اعمار	
خان��ه	و	غیره	ب��ه	عنوان	دلی��ل	اصلی	

قرضداری	یاد	شده	است.	

کار اطفال:  
اطفال	قش��ر	آس��یب	پذیر	جامعه	را	
تشکیل	می	دهند.	کار	اطفال	از	لحاظ	
قانون��ی	منع	قرار	داده	ش��ده	اس��ت.	
براس��اس	ماده	32	کنوانیسیون	حقوق	
اطفال،	دول	طرف	کنوانیس��یون	باید	
حق	طفل	را	به	حمایت	دربرابر	استثمار	
وانجام	هرکاري	که	میتواند،مش��قعت	
بارباش��د،	ویابه	تحصیل	طفل	تداخل	
نمای��د	ویاب��ه	رشدجس��می،	ذهن��ی،	
طفل	 یااجتماع��ی	 معن��وي	 روح��ی،	
ضرربرساند	به	رس��میت	بشناسد.		در	

ماده	49	قانون	اساسی	افغانستان	آمده	است	که	تحمیل	کار	بر	اطفال	
جواز	ندارد.	اما	در	افغانستان	به	دلیل	فقر	و	تنگدستی،	اطفال	زیادی	
به	کارهای	ش��اقه	و	دش��وار	مش��غول	اند.		بنیاد	فریدریش	ایبرت" 
آلمان	با	نشر	گزارشی	می	گوید	که	نزدیک	به	50	هزار	کودک	در	
داش	های	خشت	پزی	اطراف	کابل	مصروف	کارهای	شاقه	هستند.	
در	گزارش	آمده	است	که	این	کودکان	بین	5	تا	9	سال	سن	دارند1	
یوناما،	در	گزارشی	از	وضعیت	کودکان	در	افغانستان	ابراز	نگرانی	
نموده	و	گفته	اس��ت،	از	میان	بیش	از	6	میلیون	کودک	معروض	به	
خط��ر،	حدود	1,2	میلی��ون	آن	کودکانی	اند	که	به	کار	های	ش��اقه	

می	پردازند.2

این	درحالیس��ت	که	س��خنگوی	وزارت	کار	و	ام��ور	اجتماعی	
می	گوی��د:»	از	مجموع		6,5	میلیون	اطفال	در	معرض	خطر	نزدیک	
به	4	میلیون	ش��ان	از	سوی	وزارت	کار	و	امور	اجتماعی	و	نهادهای	
هم��کار	ب��ا	این	وزارت،	م��ورد	حمایه	قرار	گرفته	ان��د	از	این	میان		
نزدیک	به	یک	میلیون	اطفال	کارگر	هس��تند.	متباقی	ش��ان	اطفالی	
اند	که	مورد	خش��ونت	قرار	می	گیرند،	اطفال	متخلف	از	قانون	و	یا	
اطفالی	اند	که	به	تکدی	گری	می	پردازند«.3		به	گفته	وی	پالن	های	
مش��خصی	به	منظ��ور	حمایت	اطفال	خیابانی	از	س��وی	این	وزارت	

1. حقوق بشر در افغانستان، وضعیت 50 هزار کودک کارگر افغان...، نشر شده در 
برج دلو 1390، برگرفته شده در برج دلو 1392، از سایت این نهاد، با این آدرس: 
http://afghanhumanrights.com/chilren-rights/6418-

این  از سایت  برگرفته  افغانستان،  در  کار  از وضعیت کودکان  نگرانی  یوناما،   .2
اداره. آدرس:

 http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/289-% 
D9%86%

3. مصاحبه با علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، برج حوت 
1392

طرح	ش��ده	که	در	صورت	عملی	ش��دن	آن	اطفال	بیش��تری	مورد	
حمایت	های	اساس��ی	قرار	خواهند	گرف��ت.		در	حال	حاضر	حدود	
12	هزار	اطفال	بی	سرپرس��ت	در	35	پرورش��گاه	دولتی	هس��تند	و	
موسس��ات	دیگری	که	امکانات	بهتر	داش��ته	از	سوی	آنها	نیز	تحت	

حمایت	قرار	گرفته	است.		

بر	اساس	تحقیق	حاضر،	در	سال	1390	حدود	31	درصد	و	در	سال	
1391	حدود	24	درصد	اش��تراک	کننده	گان	این	مصاحبه	گفته	اند	
که	اطفال	ش��ان	در	بیرون	از	خانه	به	کارهای	مختلفی	مصروف	اند.	
آب	آوردن،	کار	در	مزرعه،		جمع	آوری	هیزم،	چوپانی	فلزکاری،	
خشت	پذی،	موترشویی،	قالی	بافی،	شاگرد	هوتل	و	دستفروشی	از	
کارهایی	است	که	اطفال	به	آن	می	پردازند.	بیش	از	50	درصد	اینها	
گفته	اند	که	محیط	کاری	اطفال	شان	صحی	و	محفوظ	نمی	باشد.	

زنان و حق کار:	
زنان	نصف	پیکر	جامعه	را	تش��کیل	می	دهند	و	در	پیش��برد	امور	
اقتص��ادی	و	اجتماع��ی	نقش	مؤثر	را	می	توانند	داش��ته	باش��ند.	اما	
متأس��فانه	در	افغانستان	در	اکثر	موارد	از	لحاظ	فرهنگی	و	اجتماعی	
فرص��ت	کار	برای	زنان	کمتر	فراهم	اس��ت.	حق��وق	زنان	در	اکثر	
معاهدات	بین	المللی	حقوق	بش��ر	که	افغانستان	به	آنها	پیوسته	است	
همچون	میثاق	بین	المللی	حق��وق	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	و	
میثاق	بین	المللی	حقوق	مدنی	و	سیاس��ی	و	کنوانس��یون	رفع	هر	نوع	
تبعیض	علیه	زنان	و	اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر	به	اش��کال	مختلف	
آمده	اس��ت،	لذا	حکومت	افغانس��تان	مکلف	به	رعای��ت	و	تطبیق	
حقوق	زنان	می	باش��د	که	این	تعهدات	در	قانون	اساس��ی	نیز	تذکر	

یافته	است.

در	ماده	7	قانون	اساس��ی	افغانستان	آمده	است	که:	دولت	منشور	
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ملل	متحد،	معاهدات	بین	الدول،	میثاق	های	بین	المللی	که	افغانستان	
به	آنها	پیوسته	است	و	اعالمیه	جهانی	حقوق	بشر	را	مراعات	می	کند.
مطابق	م��اده	22	قانون	اساس��ی:	هر	نوع	تبعیض	و	امتی��از	بین	اتباع	
افغانس��تان	ممنوع	می	باشد.	اتباع	افغانستان	اعم	از	زن	و	مرد	در	برابر	
قانون	دارای	حقوق،	وجایب	مس��اوی	می	باش��ند.	اما	با	آنهم	دیده	
می	ش��ود	که	زنان	در	افغانس��تان	با	چالش	های	متعددی	مواجه	اند،	
از	جمله	وابس��تگی	های	اقتصادی	زنان،	یکی	از	معضل	های	اساسی	
به	ش��مار	می	رود	که	این	امر	گاهی	منجر	به	خشونت	های	فزیکی	یا	
روانی	می	گردد.	زنان	در	افغانس��تان	با	خشونت	های	مختلفی	مواجه	
اند،	خش��ونت	اقتصادی	یکی	از	این	خش��ونت	هاست	که	زنان	این	
کشور،	به	ویژه	زنانی	که	از	داشتن	سواد	محروم	هستند،	با	آن	روبه	
رو	اند.	خشونت	اقتصادی	به	عدم	استقالل	اقتصادی	زنان	و	وابستگی	
مالی	آنان	به	مردان	اطالق	می	شود	که	در	تقسیم	بندی	های	خشونت	
علیه	زنان	یک	نوع	فراگیر	به	حساب	می	آید.	مطابق	ارزیابی	سازمان	
جهانی	کار،	اکثریت	زنان	کشور	به	دلیل	پایین	بودن	سطح	آموزش	
و	تخص��ص،	موانع	فرهنگی	و	اجتماعی،	مصروفیت	بیش	از	حد	در	
بزرگ	کردن	اطفال،	زمینه	های	ناچیز	شغلی،	نبود	امنیت،	دسترسی	
ناچیز	به	اطالعات	در	مورد	بازار	کار	و	فقدان	چارچوب	های	قانونی	

حمایتی	از	مشارکت	در	بازار	کار	محروم	می	شوند.	آمارهای	ارایه	
ش��ده	در	رابطه	به	فقر	و	نابرابری	های	اقتصادی،	نش��ان	می	دهد	که	
زنان	یکی	از	آس��یب	پذیرترین	اقش��ار	جامعه	را	تش��کیل	می	دهند.	
به	ه��ر	میزان	که	فقر	افزایش	می	یابد	به	همان	میزان	آس��یب	پذیری	
زنان	نیز	افزایش	می	یابد.	بر	مبنای	گزارش	س��ازمان	بین	المللی	کار،	
زن��ان	78	درص��د	از	کارگران	بدون	م��زد	در	خانواده	را	تش��کیل	

می	دهند،	به	صورت	متوس��ط	زنان	50	درصد	پایین	تر	از	مردان	مزد	
دریاف��ت	می	کنند،	و	تنها	2,7	درصد	زنان	در	موقف	مدیریت	یک	
فعالیت	اقتصادی	قرار	دارند.1محیط	ناس��الم	کاری	از	دشواری	های	
دیگریس��ت	که	زنان	کشور	به	آن	مواجه	اند.	آن	عده	زنانی	که	در	
ادارات	و	موسس��ات	کار	می	کنن��د،	نیز	از	امنیت	روانی	در	س��احه	
کار	برخوردار	نیستند.	اوضاع	فرهنگی	و	اجتماعی	به	گونه	ی	است	
که	زن��ان	در	ادارات	نیز،	کمتر	احس��اس	مصؤنیت	و	امنیت	فکری	

می	کنند.	

مشارکت در توسعه: 
مش��ارکت	در	هرگونه	توسعۀ	که	باعث	بهبود	زندگی	و	پیشرفت	
جامعه	گردد،	حق	هر	فرد	اس��ت.	در	افغانس��تان	در	چند	سال	اخیر،	
پروژه	ه��ای	انکش��افی	متع��ددی	در	مناطق	مختلف	کش��ور	تطبیق	
گردیده	اس��ت.	در	این	تحقیق	ش��رکت	کنن��ده	گان	از	پروژه	های	
آب،	س��رک	سازی،	برق،	زراعت	و	غیره	نام	برده	اند	که	در	منطقه	
ش��ان	وجود	دارد.	اما	مشارکت	افراد	در	این	پروژه	های	انکشافی	و	
خدم��ات	اجتماعی	با	محدودیت	های	مواجه	بوده	اس��ت.	یافته	های	
این	تحقیق	نش��ان	می	دهد	که	بیش��ترین	افراد	ب��ه	دلیل	زن	بودن،	از	

مشارکت	در	ش��وراهای	محلی	و	پروژه	های	انکشافی	محروم	بوده	
اند.	

فق�ر:	فقر	اقتصادی	عبارت	اس��ت	از	ناتوانی	در	برآورده	ساختن	

برگرفته  افغانستان،  در  اقتصادی  قربانی خشونت  زنان  روزنامه هشت صبح،   .1
شده 16 حوت 1392، از سایت این رسانه، آدرس:

 http://8am.af/1392/03/26/women-economy-afghanistan-victims/
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نیازهای	انسانی.	امروزه	بروز	مشکالت	مالی	در	بسیاری	از	کشورها	
س��بب	شده	تا	فقر	در	آن	جوامع	افزایش	یابد.فقر	در	افغانستان	یکی	
از	مش��کالتی	جدی	اس��ت	که	تع��داد	زی��ادی	از	خانواده	ها	به	آن	
مواجه	اند.	کاهش	فقر	و	دسترس��ی	افراد	به	س��طح	مناسب	زندگی	
یک��ی	از	اهداف	حقوق	بش��ر	می	باش��د.	قانون	بی��ن	المللی	حقوق	
بش��ر،	فقر	را	به	صفت	»حالتی	متصف	به	محرومیت	مزمن	از	منابع،	
توانمن��دی	ها،	انتخاب	گزینه	ها،	امنیت	وقدرت	که	ش��خص	برای	
مس��تفید	ش��دن	ازمعیارات	کافی	زندهگی	و	س��ایر	حقوق	مدنی،	
فرهنگی،	اقتصادی،	سیاس��ی	و	اجتماعی	ب��ه	آن	نیاز	دارد،	تعریف	
مي	نماید«.1		در	اس��تیراتیژی	انکش��اف	ملی	افغانس��تان	نیز	کاهش	
فقر	بخش��ی	از	اهداف	این	استیراتیژی	یاد	شده	است.	در	رکن	سوم	
این	اس��تیراتیژی،	در	زمینه	کاهش	فقر	تأکید	صورت	گرفته	است.
اماحکومت	نتوانسته	که	اهداف	این	استیراتیژی	را	به	صورت	اساسی	

عملی	سازد.

1. دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر، ابعاد حقوق بشری فقر در 
افغانستان، کابل، مارچ 2010

	بر	اس��اس	س��روی	های	صورت	گرفته،	ح��دود	35	درصد	افراد	
در	افغانس��تان	کس��انی	اند	که	زیر	خظ	فقر	قرار	دارند.2		عدم	ایجاد	
زمینه	های	کاری	از	س��وی	دولت،	تخصیص	نابرابر	منابع،	بیکاری،	
خشکسالی،	فس��اداداری،	جنگ	و	بی	سوادی	از	عوامل	عمده	فقر	

در	افغانستان	محسوب	می	شود.

	این	عوامل	باعث	ش��ده	اس��ت	ک��ه	پدیده	فقر	در	می��ان	مردم	با	
گذش��ت	هرروز	بیشتر	گردد.	فقر	منجر	به	مشکالت	زیادی	ازجمله	
ناامنی	و	خش��ونت	نیز	می	گردد.	بررسی	ها	نشان	داده	است	که	یکی	

از	عوامل	خشونت	های	خانوادگی،	ناشی	از	فقر	می	باشد.

2. مصاحبه با علی افتخاری سخنگوی وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین، 
28 حوت1392
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حق	مصؤنیت	اجتماعی	شامل	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	است.	
مصؤنیت	اجتماعی	به	معنای	حق	دسترس��ی	افراد	به	مزایای	نقدی	و	
معنوی،	جهت	محافظت	در	مقابل	هرنوع	آس��یب	پذیری	ناش��ی	از	
بی��کاری،	کهولت،	معلولیت	و		بارداری	می	باش��د.	بر	اس��اس	ماده	
22	اعالمی��ه	جهانی	حقوق	بش��ر،	هرکس	به	عن��وان	عضو	اجتماع		
ح��ق	امنیت	اجتماع��ی	دارد.	هم	چنین	در	م��اده	25	اعالمیه	جهانی	
حقوق	بش��ر	آمده	اس��ت:	»	هرکس	حق	دارد	که	س��طح	زنده	گی	
س��المتی	و	رفاه	خود	و	خانواده	اش	را	از	حیث	خوراک،	مسکن		و	
مراقبت	های	طبی	و	خدم��ات	الزم	اجتماعی	تأمین	کند	و	هم	چنین	
ح��ق	دارد	که	در	موقع	بی��کاری،	بیماری،	نق��ض	اعضا،	بیوه	گی،	
پیری	یا	در	تمام	موارد	دیگری	که	به	دلیل	خارج	از	اراده	ی	انس��ان	
وس��ایل	امرار	معاش	از	بین	رفته	باشد،	از	شرایط	آبرومندانه	زندگی	
برخوردار	ش��ود.«1		هم	چنین	در	ماده	نهم	میث��اق	بین	المللی	حقوق	
اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	حق	مصؤنیت	اجتماعی	تسجیل	شده	
است.	حق	مصؤنیت	اجتماعی	در	قانون	اساسی	افغانستان	نیز	در	نظر	
گرفته	شده	است.	بر	اساس	ماده	53	قانون	اساسی	افغانستان،	دولت	
به	منظور	تنظیم	خدمات	طبی	و	مس��اعدت	مالی	برای	بازمانده	گان	
ش��هدا	و	مفقودین،	برای	بازتوانی	معلولین	و	سهم	گیری	فعال	آنان	
در	جامعه،	مطابق	احکام	قان��ون	تدابیر	الزم	اتخاذ	می	نماید.	دولت	
حق��وق	متقاعدی��ن	را	تضمین	نم��وده،	برای	کهنس��االن،	زنان	بی	
سرپرس��ت،	معلولین	و	ایتام	بی	بضاعت	مطابق	احکام	قانون	کمک	
الزم	به	عمل	می	آورد.2			دولت	افغانس��تان	در	استیراتیژی	انکشاف	
ملی	برنامه	حمایتی	را	برای	قش��ر	آس��یب	پذیر	جامعه	در	نظر	گرفته	
است.	در	بخشی	از	این	استیراتیژی	آمده	است:	»	...	دولت	به	پیشبرد	
سیاست	های	پایدار،	در	زمینه	عواید	از	طریق	اصالحات	و	برنامه	های	
متمرکز	بر	فقیرترین	اقش��ار	جامعه	و	راه	اندازی	برنامه	های	منسجم	

در	زمینه	های	اشتغال	زایی	و	مصؤنیت	اجتماعی	متعهد	است.«3	

دولت	افغانس��تان	برای	عملی	س��اختن	این	بخش��ی	اس��تراتیژی	
انکش��اف	ملی،	س��تکوِر	را	تحت	نام	س��کتور	مصؤنیت	اجتماعی	
ایجاد	کرده	اس��ت.	س��کتور	مصئونیت	اجتماع��ی	حاوی	مجموعه	
ای	از	پالیس��ی	ها	و	اقدام��ات	عامه	اس��ت	که	هدف	آنه��ا	افزایش	

1. اعالمیه جهانی حقوق بشر
2. قانون اساسی افغانستان

3. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان 

ظرفی��ت،	فرصت	ها	و	امنیت	ب��رای	افغان	های	فقی��ر	و	بی	بضاعت	
از	طریق	روند	رش��د	اقتصادی	می	باش��د.	این	پالیسی	ها	معطوف	به	
کاهش	فقر،	افزایش	خود	کفایی،	ارائه	کمک	به	فقرا،		کمک	های	
بشری	هنگام	وقوع	حوادث	غیر	مترقبه،	حمایت	متقاعیدین،	کمک	
به	جوانان	آس��یب	پذیر	و	کمک	به	معلولین	اس��ت	تا	خطرات	بهتر	
مدیریت	شود.4	اما	این	برنامه	ها	آنطوری	که	انتظار	می	رود	از	سوی	
مسوولین	عملی	نشده	است.	در	حال	حاضر	بررسی	ها	نشان	می	دهد	
که	کهنس��االن	و	بازمانده	گان	و	یتیمان	از	حمایت	و	سرپرستی	الزم	

برخوردار	نیستند.

کهنسالی
کهنسالی	دوره	ی	از	زندگی	است	که	افراد	نیازمند	حمایت	بیشتر	
می	باش��د.	مطابق	قوانین	ملی	و	بین	المللی	حمایت	از	کهنس��االن،	از	
مس��وولیت	های	اساس��ی	دولت	اس��ت.در	ماده	پنجاه	و	سوم	قانون	
اساس��ی	افغانس��تان	آمده:	»دولت	حقوق	متقاعدین،	بازنشس��تگان	
را	تضمی��ن	نموده،	برای	کهنس��االن،	زنان	بی	سرپرس��ت،	معیوبین	
و	معلولی��ن	و	یتیمان	بی	بضاعت،	فقیر	مطاب��ق	احکام	قاون	کمک	
الزم	را	به	عمل	می	آورد«.5		بررس��ی	ها	نش��ان	می	دهد	که	کهناساال	
در	اکثر	موارد	سرپرس��تی	خانواده	ها	را	نیز	به	عهده	دارند.	یافته	های	
این	تحقیق	نش��ان	می	دهد	که	41	الی	42	درصد	سرپرستان	خانواده	
ها،	افراد	س��الخورده	می	باشند.	آخرین	سرش��ماری	اداره	احصائیه	
مرکزی	افغانس��تان	نش��ان	می	دهد	که	در	افغانستان	1.4میلیون	نفر	با	
س��ن	بیش	از	شصت	س��ال	زندگی	می	کنند،	یعنی	تنها	شش	درصد	
تمام	جمعیت	این	کشور	کهنسال	هستند.	از	این	جمله	42	درصد	آنها	
زنان	هستند.6		اما	متأسفانه	افغانستان	تا	هنوز	کدام	خانه	سالمندان	را	
ایجاد	نکرده	و	هم	چنین،	هیچ	برنامه	منظم	و	اساسی	در	قبال	حمایت	
از	کهنس��االن	ندارد.	از	اینرو	کهنساالن	در	افغانستان	با	مشکالت	و	
چالش	های	اساسی	مواجه	اند.	نبود	مصروفیت	و	کار	مطابق	توانایی	

http://www.budgetmof. :4. وزارت مالیه، معرفی سکتور مصؤنیت اجتماعی
gov.af/index.php?option=com

5. قانون اساسی افغانستان، از نشرات کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون 
اساسی. چاپ 1390، ص 29

6. بی بی سی فارسی، آیا افغانستان بدترین کشور برای کهنساالن است؟ نشر شده 
به تاریخ اکتبر 2013، برگرفته شده در مارچ2014 از سایت این رسانه: آدرس: 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131014_
k04_elderly_life_in_afghanistan.shtml

بخش دوم
حق مصوونیت اجتماعی
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کهنس��ال،	نبود	خانه	سالمندان،	فقر	و	بی	سرپناهی	از	جمله	مواردی	
است	که	متوجه	کهنساالن	در	این	سرزمین	می	باشد.		یک	گزارش	
تازه	صندق	جمعیت	س��ازمان	ملل	متحد	نشان	می	دهد	که	افغانستان	
در	بین	91	کش��ور،	بدترین	کش��ور	برای	زندگی	کهنساالن	است.1		
گزارش��ی	را	که	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بش��ر	در	مورد	وضعیت	
کهنساالن	در	سال	1391،	به	نشر	رسانده	است،	57	درصد	مصاحبه	
ش��دگان	آن	گزارش	گفته	اند	که	در	فعالیت	روزانه	ش��ان	محتاج	

دیگران	اند.2

بازنشس��ته	گان	ی��ا	متقاعدین	نیز	در	جمع	کهنس��االن	محس��وب	
می	ش��وند	که	پس	از	انجام	خدمات	کوت��اه	مدت	یا	دراز	مدت،	به	
دولت	و	یا	س��کتور	های	خصوصی،	به	دلیل	بلند	رفتن	س��ن	ش��ان،	
بازنشسته	شده	اند.	مطابق	قانون	کار	افغانستان،	کارکن	پس	از	تکمیل	
سن	65	س��الگی	متقاعد	)بازنشس��ته(	می	گردد.	معاشات	متقاعدین	
مطابق	آخرین	معاش	دوره	کاری	ش��ان	اجرا	می	گردد.	ش��ماری	از	
کارمندانی	که	مطابق	قانون	جدید	خدمات	ملکی	افغانس��تان	رتب	
معاش	نش��ده	اند	و	تقاعد	کرده	اند،	معاش��ات	آنها	در	حدی	نیست	
ک��ه	کفایت	زندگی	ش��ان	را	نمای��د.	از	این	لح��اظ	متقاعدینی	که	
مس��وولیت	خانواده	را	به	عهده	داشته	باش��ند	یا	از	سوی	فامیل	شان	
حمایت	نش��وند،	با	مش��کالتی	جدی	اقتصادی	مواجه	می	گرددند.	
براساس	گزارش	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	در	مورد	کهنساالن،	
از	مجموع	کهنس��االنی	که	کارمند	دولت	ب��وده	اند،	38,7	درصد	

آنان	گفته	اند	که	متقاعد	شده	اند.	

به	اس��ا	س	معلومات	ریاس��ت	تقاعد	در	حال	حاضر	در	افغانستان	
حدود	یک	صد	و	بیس��ت	ه��زار	فرد	متقاعد	وج��ود	دارند	که	بلند	
ترین	مع��اش	آنان	52	ه��زار	افغانی	و	پایین	ترین	آن	هش��ت	هزار	

افغانی	است.3

یتیمان و بازمانده گان شهدا
	در	افغانس��تان	جنگ	های	متمادی	باعث	خسارات	جانی	زیادی	
شده	است.	در	چند	دهه	اخیر،	افرادی	زیادی	در	این	کشور،	در	اثر	
منازعات	مس��لحانه،	جانهای	خود	را	از	دست	داده	اند.	اکثر	قربانیان	
کس��انی	بوده	اند	که	سرپرستی	خانواده	را	به	عهده	داشته	اند	که	در	
نتیجه	بازمانده	گان	آنها	بی	سرپرس��ت	شده	اند.			بازمانده	گان	شهدا	
و	مفقودین	از	جمله	قش��ر	آسیب	پذیر	جامعه	محسوب	می	شوند	که	
ب��ه	باید	مورد	حمایت	قرار	گیرد.	براس��اس	میثاق	بین	المللی	حقوق	
اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی،	کنوانیس��یون	حقوق	اطفال	و	قانون	
اساس��ی	کشور،	دولت		مکلف	اس��ت	که	از	یتیمان	و	بازمانده	گان	

1. بی بی سی، همان.
افغانستان  در  کهنساالن  افغانستان، وضعیت  بشر  مستقل حقوق  2. کمیسیون 

1391، منتشر شده در حمل 1392، ص: 20
از  برگرفته شده  نشر شده جدی1390.   ، متقاعدین  آزادی، مشکالت  رادیو   .3

سایت این رسانه:
  http://da.azadiradio.org/content/article/24429956.html

شهدا	حمایت	نماید.	مردم	افغانستان	طی	جنگ	های	چند	دهه	اخیر،	
فوق	العاده	متأثر	و	خس��ارات	جانی	را	متحمل	ش��ده	اند.	بر	اس��اس	
ارقام	های	موجود،	از	ماه	ثور	1357	تا	س��ال	1390	حدود	124,361	
تن	به	عنوان	ش��هید	ثبت	شده	اند.	این	رقم	بدون	شک	نمی	تواند	که	
بیانگر	تمام	شهدای	و	قربانیان	کشور	باشد.	تنها	این	تعداد	کسانی	اند	
که	به	ثبت	رسیده	است.	با	این	حال	می	توان	گفت	که	ارقام	شهیدان	
و	قربانیان	منازعات	مس��لحانه	بیشتر	از	این	می	باشند.	در	حال	حاضر	
حق��وق	و	امتیازات	خانواده	های	ش��هدا	و	مفقودی��ن	حدود	2250	
افغانی	می	باشد	که	از	سوی	دولت	پرداخته	می	شود.	این	مقدار	پول	
مبلغی	نیس��ت	ک��ه	نیازمندی	های	خانواده	ه��ا	را	کفایت	کند.	بدین	
لحاظ	اطفال	و	بازمانده	گان	شهدا	مجبور	اند	که	برای	تأمین	زندگی	
ش��ان،		به	کارهای	دشوار	و	ش��اقه	بپردازند.		هم	چنین	در	افغانستان	
به	دلیل	نبود	کار	و	اش��تغال،	ش��ماری	از	سرپرس��تان	خانواده	ها	به	
خاط��ر	یافتن	کار	اقدام	به	مهاجرت	می	کنن��د.	مهاجرت	ها	که	اغلبا	
غی��ر	قانونی	صورت	می	گیرد،	آس��یب	هایی	را	نیز	همراه	دارد.	طی	
مهاجرت	ه��ا	گاهی	افراد	مفقود	می	ش��وند	که	اطفال	ش��ان	یتیم	و	
بی	سرپرس��ت	میگردند.	در	ای��ن	صورت	آنها	مس��تلزم	حمایت	و	
کمک	هایی	اس��ت	که	باید	از	سوی	دولت	انجام	شود.	آمار	یتیمان	
به	طور	دقیق	در	افغانس��تان	معلوم	نیس��ت	اما،	گزارش	وزارت	کار	
و	ام��ور	اجتماعی	نش��ان	می	دهد	ک��ه	ح��دود	6,000		یتیم	در	70	
پرورشگاه	زندگی	می	کنند	و	حدود	6	میلیون	طفل	در	معرض	خطر	
قرار	دارند.	هم	چنین	گزارش	های	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	
بشر	افغانستان	نشان	می	دهد	که	حدود	8	درصد	خانواده	سر	پرست	

خانواده	شان	زن	می	باشد.	

اشخاص دارای معلولیت 
یک��ی	از	تأثیرات��ی	را	که	جنگ	به	جا	میگذارد	معلولیت	اس��ت.	
افغانستان	کشوری	است	که	چند	دهه	جنگ	را	پشت	سر	گذشتانده	
و	هن��وز	ه��م	در	گوش��ه	و	کنار	این	کش��ور	ب��ه	نح��وی	انتحار	و	
خشونت	ها	جریان	دارد.	جنگ	و	نابسامانی	ها	یکی	از	عوامل	عمده	
معلویت	ش��مرده	می	ش��ود.	افراد	دارای	معلویت	بر	اساس	تعریف	
کنوانیسیون	حقوق	معلولین،	کسانی	اند	که:	»دارای	نقایص	طوالنی	
مدت	فزیکی،	ذهنی	یا	حسی	می	باشند	و	در	تعامل	با	موانع	مختلف،	
ممکن	است	از	نظر	مشارکت	کامل،	و	مؤثر	بر	اساس	اصول	مساوی	
بادیگران،	دچار	تأخیر	ش��وند«		بر	اس��اس	بررس��ی	های	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بشر،		هشت	صدوچهل	هزار	نفر	در	افغانستان	دارای	
معلولیت	ش��دید	هس��تند	که	از	ای��ن	رقم،	دوصد	هزار	تن	ش��ان	را	
کودکان	تش��کیل	می	دهند.	وجود	بیماری	پولیو	نیز	باعث	ش��ده	تا	
تعدادی	از	کودکان	فلج	ش��وند.		بر	اساس	قوانین	ملی	و	بین	المللی،	
دولت	ها	مکلف	اند	که	افراد	معلول	را	حمایت	و	زمینه	های	اش��تغال	
را	که	در	حد	توانایی	معلول	باش��د،		فراهم	س��ازد.	در	حال	حاضر،	
معلولی��ن	ماهانه	2500	افغانی	مع��اش	دریافت	می	کنند	که	این	مبلغ	
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ضرورت	های	ابتدایی	آنها	را	نیز	نمی	تواند	کفایت	کند.	به	گفته	ی	
سخنگوی	وزارت	کار	و	امور	اجتماعی،	آن	عده	معلولینی	که	درجه	
معلولیت	شان	زیاد	می	باش��ند،	حدود	5	هزار	افغانی	ماهانه	دریافت	
می	کنند	که	این	مساعدت	به	طور	ساالنه	پرداخته	می	شود.	یعنی	حد	
اکثر	معاش	یک	معلول	کامل	در	یک	سال	60	هزار	افغانی	می	شود.		
فراهم	س��اختن	زمینه	های	آموزش��ی	از	ضرورت	های	است	که	باید	
ب��رای	معلولین	فراهم	گ��ردد.	اما	در	این	زمینه	نی��ز	کارهای	بنیاد	و	
اساس��ی	صورت	نگرفته	است.	وزارت	کار		و	امور	اجتماعی،	شهدا	
و	معلولین،	تنها	آموزش	های	حرفه	یی	کوتاه	مدت	برای	شماری	از	
معلولین	طی	دوره	های	مختلف	داش��ته	است	که	این	به	هیچ	عنوان	

نمی	تواند	مشکالت	زندگی	معلولین	را	رفع	کند.	

رخصتی والدی 
رخصتی	والدی	یکی	از	بحث	های	مصونیت	اجتماعی	می	باش��د.	
بر	اساس	میثاق	های	بین	المللی،	دولت	ها	مکلف	اند	که	درچوکات	
قان��ون،	رخصتی	والدی	را	برای	زنان	ب��اردار	در	نظر	گیرند.	مطابق	
قان��ون	کار	افغانس��تان،	زنان	حق	دارند	که	از	این	حق	قانونی	ش��ان	
برخوردار	شوند	و	اجراات	قانونی	صورت	گیرد.	هرچند	آمار	دقیق	
در	دس��ت	نیست	که	چند	درصد	از	خانم	هایی	که	مستحق	رخصتی	
والدی	هستند،	از	آن	مستفید	شده	اند.	اما	در	والیت	های	دور	دست	
گزارش	ها	حاکی	از	آن	است	که	زنان	به	آنصورت	الزم	نمی	توانند	
از	این	حق	ش��ان	برخوردار	شوند.	اما	در	ش��هرها	زنان	می	توانند	به	
این	حق	خود	دسترس��ی	کامل	داشته	باش��ند.	مطابق	بند	1	ماده	54	
قانون	کار	افغانس��تان،	در	صورتي	که	کارکن	زن	باش��د،	مس��تحق	
)90(	روز	رخصتي	والدي	بامزد	مي	باشد	و	مي	تواند	یک	سوم	آن	
را	قبل	از	زایمان	و	دو	سوم	آن	را	بعد	از	زایمان	استفاده	نماید.	حتي	
درصورت	والدت	غیر	طبیعي	یا	دوگانگي	یا	بیش��تر	از	آن،	15	روز	

به	رخصتي	وي	افزایش	مي	یابد.

رخصت��ي	والدي	زمان��ي	اعمال	مي	گ��ردد	و	و	مریض	از	مزد	و	
س��ایر	حقوق	مرتبط	با	آن	برخوردار	مي	گردد	که	مریض	بتوانداز	
شفاخانه	محل	زایمان	)زایشگاه(	تصدیق	ارائه	نماید.	با	خاتمه	یافتن	
این	مدت	باید	در	خالل	5	روز	به	ادارۀ	خود	مراجعه	نماید،	در	غیر	
آن	صورت	تارک	وظیفه	ش��ناخته	ش��ده،	از	امتیاز	زایماني	مستفید	

شده	نمي	تواند.

تذکره تابعیت و تصدیق والدی:
تذکره	تابعیت	در	واقع	تثبت	کننده	هویت	یک	ش��خص	به	شمار	
می	رود.	داشتن	تذکره	تابعیت	حق	هر	شهروند	است	که	باید	از	این	
حق	برخوردار	باش��د.	بدون	تذکره	تابعی��ت	برخورداری	از	حقوق	
ش��هروندی	در	زمینه	های	مختلف	ممکن	برای	افراد	محدود	گردد.	
هویت	افراد	توس��ط	تذکره	تابعیت	آنها	شناسایی	و	تثبت	می	گردد.	
اما	بررس��ی	ها	نش��ان	می	دهد	که	در	مناطق	دور	دست،	بیشتر	مردم	
اطفال	ش��ان	از	داش��تن	تذکره	تابعی��ت	برخوردار	نیس��تند.	تحقیق	
حاضر	نش��ان	می	دهد	که	در	س��ال	91		تقریبا	54	درصد	مردم	گفته	
اند	که	اطفال	ش��ان	تذک��ره	تابعیت	ندارن��د.	43,5	درصد	مصاحبه	
کننده	گان	گفته	اند	که	اطفال	ش��ان	دارای	تذکره	تابعیت	می	باشند.	
بقی��ه	آنها	در	ای��ن	زمینه	جواب	نداده	اند.	از	میان	کس��انی	که	گفته	
اطفال	ش��ان	تذکره	تابعیت	ندارند،	نزدیک	به	50	درصد	آنها	گفته	
اندکه	تذکره	تقاضا	نکرده	اند.	ام��ا	گاهی	با	وجود	تقاضای	تذکره	
بازهم	نتوانس��ته	ان��د	که	به	دالیل	مختلف	مث��ل،	زن	بودن،	کوچی	
بودن،	بی	جا	ش��ده	داخلی،	بازگش��ت	کننده،	وجود	فساد	اداری	و	
غیره،	برای	اطفال	شان	تذکره	به	دست	بیاورند.		تصدیق	والدی	نیز	
بیانگر	تثبت	هویت	ش��خص	اس��ت	که	اطفال	در	جریان	آموزش	و	
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یا	س��هم	گیری	در	فغالیت	های	اجتماعی،	از	آن	به	عنوان	شناسنامه	
می	تواند	اس��تفاده	نماید.		اما	یافته	های	تحق��ق	حاضر	حاکی	از	آن	
اس��ت	که	در	روس��تاها	و	قریه	های	دور	دست،	اکثریت	مردم	برای	
اطفال	ش��ان	تصدیق	والدی	ندارند.	بر	اس��اس	این	تحقیق،	در	سال	
1391	از	مجموع	اش��تراک	کننده	گان،	84,1	درصد	شان	گفته	اند	
که	اطفال	شان	تصدیق	والدی	ندارند.	تنها	12	درصد	شان	از	داشتن	
تصدیق	والدی	اطفال	ش��ان	تأئید	کرده	ان��د.	دلیل	عمده	اینکه	چرا	
تصدیق	والدی	ندارند،	عدم	تقاضای	خود	خانواده	ها	بوده	است.	از	
آنجائیکه	خانواده	ها	اهمیت	داشتن	تصدیق	والدی	برای	اطفال	شان	
را	نمی	دانند،	بدین	لحاظ	درخواست	برای	دریافت	تصدیق	والدی	
نکرده	اند.	از	جمله	کس��انی	که	گفته	اند	اطفال	شان	تصدیق	والدی	
ندارند،	حدود	65,3	درصد	شان	گفته	اند	که	اصال	تقاضا	نکرده	اند.	
براس��اس	قانون	اساس��ی	افغانس��تان	تذکره	تابعیت	حق	هر	شهروند	
اس��ت،	اما	جوگی	های	افغانس��تان	هنوز	هم	از	این	حق	محروم	بوده	
اند.	این	امر	باعث	ش��ده	اس��ت	که	اطفال	جوگی	ها	از	حق	تعلیم	و	

تربیه	نیز	محروم	گردند.	

امنیت: 
امنیت	یکی	از		اساس��ی	ترین	حقوق	انس��ان	به	شمار	می	رود	که	
هرف��رد	حق	دارد	در	فضای	امن	و	صل��ح	زندگی	کند.	عدم	امنیت	
می	تواند	افراد	را	از	دسترسی	به	سایر	حقوق	شان	مثل	حق	آموزش،	
حق	صحت،	حق	دستری	به	سطح	مناسب	زندگی،	حق	کار	و	غیره	
محروم	س��ازد.	بدین	لحاظ	امنیت	یکی	از	اولویت	ها	برای	پیشرفت	
زندگی	بشر	محسوب	می	گردد.امنیت	خواست	فطری	عموم	انسانها	
و	نیاز	فراگیر	جامعه	بش��ری	اس��ت.	امنیت	با	زندگی	انس��انها	پیوند	
ناگستنی	دارد.	کش��تار،	ترور،	آدم	ربایی،	سرقت،	غارت،	تهدید،	
ارع��اب،	تهمت،	ش��یوه	های	گوناگون	نقض	امنیت	ف��رد	و	جامعه	
به	ش��مار	می	رود.	امنیت	پدیده	ی	اس��ت	که	سبب	رشد	اقتصادی،	
تأمین	و	تمثیل	دموکراسی،	حاکمیت	قانون،	تأمین	برابری	و	عدالت	
اجتماعی	در	یک	جامعه	میش��ود.امنیت	یکی	از	رفیع	ترین	ارزشها	
و	اساس��ی	ترین	نیاز	جوامع	بشری	است	؛	تا	آنجا	که	گفته	می	شود	
تامین	کلیه	خواس��ت	های	سیاس��ی	و	اجتماعی	افراد	جامعه	درگرو	
تامین	این	مهم	در	جامعه	اس��ت	و	فقدان	آن	به	مثابه	ای	قرار	گرفتن	
اف��راد	جامعه	در	میان	مرگ	و	زندگی	اس��ت.	زندگ��ی	نمودن	در	

فضای	صلح	و	امنیت،	از	حقوق	اساسی	افراد	به	شمار	می	رود.	

	براس��اس	ماده	س��وم	اعالمی��ه	جهانی	حقوق	بش��ر	هرکس	حق	
زندگ��ی،	آزادی	و	امنیت	ش��خصی	دارد.	هم	چنین	مطابق	ماده	23	
قانون	اساسی	کشور،	زندگی	موهبت	الهی	و	حق	طبیعی	انسان	است.	
هیچ	ش��خص	بدون	مجوز	قانونی،	از	این	ح��ق	محروم	نمی	گردد.	
بدین	لحاظ	مس��وولین	دولتی،	مکلف	اند	تا	فضای	امنیت	و	مصؤن	
را	برای	ش��هروندان	فراهم	سازد.	افغانستان	کشوریست	که	موضوع	
امنیت	به	طور	اساس��ی	هنوز	حل	نش��ده	اس��ت	و	ناامنی	ها	به	اشکال	

مختلف	در	نقاط	مختلف	کش��ور	دیده	می	شود.	وضعیت	امنیتی	در	
این	کش��ور	در	حالت	نوس��ان	بوده،	گاهی	بهتر	و	بعضی	اوقات	هم	
وخی��م	تر	می	گ��ردد.		چنین	وضعیت	نگرانی	هایی	را	همراه	داش��ته	
اس��ت.	براساس	تحقیق	حاضر،	در	سال	1391،	حدود	14	درصد	از	
مصاحبه	کننده	گان	گفته	اند	که	وضع	امنیتی	در	12	ماه	گذشته	بدتر	
بوده	است.	44,9	درصد	آنان	گفته	اند	که	بهتر	بوده	و	37,8	درصد	
شان	گفته	اند	وضعیت	امنیتی	در	یک	سال	اخیر،	یکسان	بوده،	یعنی	
هیچ	فرق	نکرده	اس��ت.	به	باور	اش��تراک	کنن��ده	گان	این	تحقیق،	
بیش��تر	عوامل	ناامنی،	مخالفین	مس��لح	بوده	اند.	هم	چنین	اشتراک	
کننده	گان،	در	برابر	این	پرس��ش	که	آیا	فامل	شما	از	آزادی	گشت	
و	گذار	و	امنیت	برخوردار	هس��تند؟	45,7	درصد	شان	گفته	اند	که	
تمام	اوقات	از	آزادی	گشت	و	گذار	برخوردار	اند.	35	درصد	شان	
گفته	اند	که	بیش��تر	اوقات	و	17	درصد	ش��ان	گفت��ه	اند	که	بعضی	

اوقات	از	آزادی	گشت	و	گذار	و	امنیت	برخوردار	بوده	اند.		

گدایی گری: 
گدایی	یا	تک��دی	گری،	از	نگاه	جامعه	شناس��ی،نوعی	انحراف	
اجتماعی	محس��وب	می	ش��ود	که	بعضی	افراد	یا	از	روی	ناگزیری	
و	ی��ا	هم	به	طور	حرفه	ای	برای	کس��پ	درآمد		به	آن	رو	می	آورند.	
گدایان	اغلبا	متشکل	از	قشر	آسیب	پذیر	جامعه	مانند:	اطفال،	زنان	بی	
سرپرس��ت،	معلولین،	معتادین		و	کهنساالن	می	باشند.	بیکاری،	فقر،	
معلولیت،	مهاجرت	و	بی	سرپرستی	از	دالیل	عمده	افزایش	تکدی	
گری	یا	گدایی	به	شمار	می	رود.		پدیده	گدایی،	در	چند	سال	اخیر	
در	افغانس��تان،	به	ویژه	در	پایتخت	به	طور	چشم	گیری	افزایش	یافته	
اس��ت.	گدایان	معموال	با	ترفتند	های	متفاوتی	مانند:التماس	و	مظلوم	
نمایی،	تالش	می	کنند	که	ح��س	ترحم	را	در	مردم	بر	انگیزند	و	از	
این	طریق	کمک	های	نقدی	دریافت	نمایند.	اما،	مطابق	بررسی	هایی	
که	انجام	ش��ده	دیده	می	ش��ود	که	اکثریت		از	این	گداها،	مستحق	
گدایی	نبوده،	بلکه	به	عنوان	یک	کسب	و	حرفه	به	آن	می	پردازند.		

عل��ی	افتخاری	س��خنگوی	وزارت	کار،	امور	اجتماع،	ش��هدا	و	
معلولین،	می	گوید	که	بررس��ی	هایی	که	از	سوی	این	وزارت	انجام	
ش��ده،	ح��دود	80	درصد	گدایان	ش��هر	کابل،	گدای��ان	حرفه	ای	
می	باشند.آقای	افتخاری	می	گوید:	»	وزارت	کار	و	امور	اجتماعی،	
ش��هدا	و	معلولین،	به	هم��کاری	چند	ارگان	دولت��ی	دیگر،	حدود	
4200	گ��دا	را	از	ش��هر	کابل	جمع	آوری	نموده	و	پس	از	بررس��ی	
ها،	حدود	3800	تن	ش��ان	که	حدود	80	درصد	این	رقم	را	تشکیل	
می	دهد،	از	جمله	گدایان	حرفه	ی	شناخته	شده	اند«.	1	گدایان	حرفه	
ای	به	آن	عده	گدایانی	اطالق	می	ش��ود	که	مس��تحق	گدایی	نبوده،	
بل	به	عنوان	یک	کس��ب	و	حرفه	به	شکل	گروپی	و	یا	فردی	به	این	
عمل	می	پردازند.	این	امر	تا	حدودی	تفکیک	میان	گداهای	مستحق	
و	گدایان	حرفه	ایی	را	دش��وار	ساخته	اس��ت.	آن	عده	گدایانی	که	

1. مصاحبه با سخنگوی وزارت کار، به تاریخ 28 حوت 1392
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مش��کالت	شدید	اقتصادی	دارند	و	توان	انجام	کار	را	ندارند	یا	این	
زمینه	فراهم	نیس��ت،	در	جمع	افراد	آس��یب	پذیر	محسوب	می	شوند	
و	دول��ت	مکلف	اس��ت	تا	آنان	را	تحت	حمایت	ق��رار	دهد.	اما	در	
مورد	گدای��ان	حرفه	یی،	کدام	ماده	قانونی	وج��ود	ندارد	که	آنان	
را	مج��رم	یا	متخلف	شناس��ایی	نمای��د.	از	همی��ن	رو	جلوگیری	از	
افزای��ش	گدایانی	که	به	طور	ش��بکه	ای	یا	ف��ردی	فعالیت	می	کنند،	
دشوار	اس��ت.	در	سال	1387	رئیس	جمهور	افغانستان	فرمانی	را	در	
رابطه	به	منع	گدایی	صاد	نمود	که	بربنیاد	آن	شورای	وزیران	برنامه	
جمع	آوری	گدایان	را	تصویب	نمود.	با	اینکه	در	این	زمینه	اقدامات	
عملی	نیز	صورت	گرفت،	اما	این	اقدامات	موفقانه	نبوده	اس��ت.		با	
ای��ن	حال،	داکتر	رووف	هروي	مش��اور	حقوقي	وزارت	عدلیه	مي	
گوید	که	این	وزارت،	به	خاطر	منع	گدایی	و	رسیدگی	به	اشخاص	
ب��ی	بضاعت،	طرحی	را	روی	دس��ت	دارد	تا	این	مش��کل	را	به	طور	
قانونی	حل	نماید.	به	گفته	ی	وی،	در	مس��وده	جدید	قانون	حمایت	
اجتماعي،	س��وء	اس��تفاده	از	اطفال	به	منظور	گدایي	جرم	پنداش��ته	
شده	و	مرتکبین	این	عمل	به	حبس	قصیر	محکوم	مي	گردند	تا	این	
مشکل	از	ریشه	حل	گردد،	اما	این	مسوده	هنوز	نهایی	نشده	است.1

سو استفاده از اطفال در هنگام گدایی: 
س��و	اس��تفاده	از	اطفال	از	جمله	روش	هایی	است	که	گدایان	در	
افغانس��تان	از	آن	اس��تفاده	می	کنن��د.	مواردی	زی��ادی	وجود	دارد	
که	برخی	گدای��ان	هنگام	گدایی	به	اطفال	ش��ان	مواد	خواب	آور	
می	خورانن��د	ک��ه	از	لحاظ	روان��ی	پیامد	های	ناگ��وار	دارد.	داکتر	
احمد	فرید	ان��وري	ترینر	متخصص	صحت	روان��ي	و	معتادین	مي	
گوید:	»	افرادي	که	اطفال	ش��ان	را	توس��ط	دوا	هاي	خواب	آور	یا	
نش��ه	آور	مانند	تریاک	یا	دواهاي	که	در	ترکیب	آن	تریاک	باشد،	
س��اعت	هاي	طوالني	مي	خوابانند،	این	کار	بسیار	خطرناک	است،	
اما	با	تاس��ف	بس��یار	دیده	شده	اس��ت	که	گدا	ها	با	استفاده	از	چنین	
دوا	ها	و	یا	خوراندن	مواد	نش��ه	آور	به	اطف��ال	به	این	عمل	مبادرت	
م��ي	ورزند.	تمام	دواهاي	که	براي	خواباندن	اطفال	مورد	اس��تفاده	
ق��������رار	مي	گیرند،	در	مجموع	اعتی��اد	به	همراه	دارند.	در	ضمن	
اس��تفاده	دوامدار،هرنوع	دواهاي	خواب	آور	در	کند	کردن	ذهن،	
تکالیف	جگر،	مش��کالت	عصب��ي،	قلبي،	ناتواني	جس��مي	و	غیره	
نقش	داشته	وخیلیمضرواقعمیشودکهدر	آین�����ده	مي	تواند	به	یک	
بح��ران	بزرگ	در	جامعه	تبدیل	ش��ود«.	هم	چنی��ن	برخی	زنانی	که	
اطفال	ش��ان	معلولیت	دارند،	با	برجسته	ساختن	قسمت	معلولیت	آن	
در	حضور	عامه،	ت��الش	می	کنند	تا	توجه	مردم	را	جلب	نماید	و	از	
این	طریق	مس��اعدت	نقدی	دریافت	نمایند.	وادار	ساختن	اطفال	را	
برای	گدایی،		از	روش	های	دیگری	س��و	استفاده	از	اطفال	است	که	
در	پایتخت	دیده	می	شود.	اطفال	را	با	لباس	های	فرسوده	و	وضعیت	

1. رادیو کلید، کودکان در گرداب خواب مصنوع، گزارش از سهیال وداع، برگرفته 
شده به تاریخ،4 حمل 1393، از سایت این رسانه، آدرس:
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ژولیده،	در	مح��الت	پرازدحام	رها	می	کنند	و	از	اطفال	می	خواهند	
تا	دست	به	گدایی	بزند.	

ترویج گدایی از سوی باندهای خاص: 
آموزه	های	اخالقی	مبنی	بر	حس	مساعدت	و	کمک	نمودن	مردم	
عامه	به	گدایان،	که	نوعی	تکدی	پروری	اس��ت،		باعث	شده	است	
تا	پای	باندهای	که	به	ش��کل	مافیایی	کار	می	کنند،	وارد	ش��هرهای	
کشور	شوند	و	از	طریق	استفاده	از	گدایان،	به	کار	خود	ادامه	دهند.
محمد	نعیم	دیندار	س��کرترجنرال	جمعیت	افغاني	س��ره	می����اشت	
مي	گوید:»	درجریانکار	چند	س��اله	جمعیت	افغاني	س��ره	میاش��ت	
درقسمت	جمع	آوري	گداها،	ما	دریافتیم	که	یک	تعداد	سازمان	ها	
و	باندهاي	موجود	اند	ک��ه	در	ترویج	گدایي	فعالیت	مي	کنند	و	به	

شکل	منظم	گداها	را	به	اجاره	گرفته	اند.	

همچنان	در	این	میان	گداهاي	خارجي	چون	اتباع	پاکس��تاني	نیز	
در	کش��ور	سرازیر	شده	اند.	درضمن	یک	عده	گداهاي	حرفوي	نیز	
فعالیت	دارند	وهنگامي	که	ما	آنان	را	دستیگر	کرده	و	نگهمیداشتیم	
س��پس	تیلفون	هاي	متعدد	از	س��وي	افراد	با	نفوذ	و	قدرتمند	دولتي	
و	غیردولتي	جهت	رهایي	آنان	دریافت	مي	کردیم.بارها	زماني	که	
گدا	هاي	پاکس��تاني	را	بازداش��ت	مي	کردیم،	سفارت	پاکستان	در	
قسمت	رهایي	آنان	مداخله	نموده	و	با	ضم���انت	رهاي	ش��������ان	
مي	کردند.به	طور	مثال	به	اثبات	این	موضوع	از	4	هزار	گداي	جمع	
آوري	شده	به	تعداد	125	نفر	آن	اتباع	پاکستاني	بودند	که	با	دخالت	
کش��ور	پاکستان	رها	شدند	و	به	همین	ترتیب	به	تعداد	3858	گدا	با	
ضمانت	رها	شده	اند«.2		عالوه	از	ترویج	گدایی	و	تبدیل	شدن	آن	به	
ی��ک	امر	عادی،	نگرانی	های	وجود	دارد	که	برخی	گداها	در	لباس	
گدایی	می	توانن��د	فعالیت	های	دیگری	مانند:	تن	فروش��ی،	قاچاق	
مواد	های	ممنوعه،	آدم	ربایی،	دزدی	،	فروش	اسلحه	و	جاسوسی	و	
غیره	انجام	دهند.	از	آنجایی	که	گدایی	گری	رنگ	یک	شغل	را	به	
خود	اختیار	نموده	احتمال	وقوع	این	کار	ها	نیز	افزوده	شده	است.

مهاجرین و پناهنده گان:
مهاجر	به	مفهوم	امروزی،	به	کس��انی	گفته	می	ش��ود	که	سرزمین	
اصل��ی	خویش	را	ترک	کرده	باش��ند	و	به	کش��ور	دیگری	اقامت	
گزیده	باشد.	مهاجرت	می	تواند	دالیل	متعددی	مانند:	فقر،	جنگ،	
بیکاری،	نبود	امکانات	کافی،	نا	امنی	و	حوادث	طبیعی	داش��ته	باشد	
که	این	مس��ایل	اکثرا	منجر	به	مهاجرت	افراد	و	خانواده	ها	می	شود.	

پناهنده	گی	نیز	تعریف	مشخصی	از	خود	دارد.	

در	چارچوب	معاهده	های	جاری،	واژه	»	پناهنده«		به	اش��خاصی	
اطالق	می	گردد	که	به	علت	ترس	موجه	از	شکنجه	و	آزار	بر	اساس	
نژاد،	مذهب،	ملیت،	عضویت	در	گروه	های	اجتماعی	مش��خص،	و	
یا	به	دالیل	عقاید	سیاس��ی		و	دینیکشور	خود	را	ترک	کرده	باشدو	

2. رادیو کلید: همان
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مایل	به	بازگش��ت	به	آن	کش��ور	نمی	باشد.براساس	اعالمیه	جهانی	
حقوق	بش��ر،	هرکس	حق	دارد	که	در	داخل	هر	کش��وری	آزادانه	
عبور	و	مرور	کند	و	محل	اقامت	خود	را	انتخاب	نماید.	در	بند	دوم	
ماده	سیزدهم	این	ماده	آمده	است:	»هرکس	حق	دارد	هرکشوری	و	

از	جمله	کشور	خود	را	ترک	کند	یا	به	کشور	خود	بازگردد«.

افغانستان	یکی	از	کشورهایی	است	که	مهاجرین	و	پناهنده	گان	آن	
به	طور	چش��م	گیر	در	کشورهای	مختلفی	به	سر	می	برند.	شهروندان	
این	کش��ور،	طی	چند	دهه	اخی��ر	باچالش	های	متعددی	مواجه	بوده	
اند.	جنگ	و	نا	امنی،	خشکس��الی،		فقر	و	بیکاری	و	محدودیت	های	
اجتماع��ی	و	تنش	های	قوم��ی،	از	عوامل	عمده	ای��ن	مهاجرت	ها	و	

پناهندگی	ها	بوده	است.	

براساس	معلومات	تازۀ	که	وزارت	مهاجرین	و	عودت	کننده	گان	
در	اختیار	کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	قرار	داده	است،	
در	مجموع	به	تعداد	2,655,363		تن	مهاجر	افغان	راجس��تر	شده	اند	

که	در	خارج	از	کش��ور	به	سر	می	برند.	بیش��ترین	این	مهاجرین	در	
کشورهای	های	همس��ایه،	یعنی	پاکس��تان	و	ایران	هستند.	براساس	
این	اطالعات،	در	کش��ور	پاکس��تان	حدود	1,637,740		تن	مهاجر	
افغان	راجستر	شده	اند	که	از	آن	میان،	399436	مرد،	452189	زن	و	
786115	طفل	می	باشند.	هم	چنین	تعداد	مهاجرین	غیر	راجستر	شده	

افغان	در	کشور	پاکستان	به	1000,000	تن	می	رسند.		

بربنیاد	این	معلومات	در	کشور	ایران،	به	تعداد	824189	تن	مهاجر	
افغان	راجس��تر	ش��ده	اند	که	از	این	جم��ع،	214326	مرد،	214200	
زن	و	395561	طف��ل	می	باش��ند.	وزارت	ام��ور	مهاجرین	و	عودت	
کننده	گان،	تعداد	مهاجرین	غیر	راجس��تر	ش��ده	افغان	را	در	کشور	

ایران،	حدود	1400,000		تن	خوانده	اند.	

جدول	ذیل	آمار	مجموعی	مهاجرین	افغان	را	به	تفکیک	کشورها	
نشان	می	دهد:	

آمار مهاجرین افغان در خارج از کشور، به تفکیک کشورهای میزبان

تعدادمهاجرین غیر راجسترتعدادمهاجرین راجستر شدهکشورهای میزبانشماره

16377401000000								نفرپاکستان1
8240871400000		ایران2
173							ازبکستان3
2196			تاجکستان4
19ترکمنستان5
9845انگلستان6
31746آلمان7
21329هالند8
2515دنمارک9
8454سویدن10
5984ناروی11
10158اتریش12
1131هنگری13
368بلغاریا14
1137فنلند15
2099سویس16
2590فرانسه17
1300روسیه18
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1480اوکراین19
29ذیالند	جدید20
5058ایتالیا21
125رومانیا22
241	چک23
1267بلجیم24
343یونان25
2609کانادا26
1017امریکا27
7192استرالیا28
92هسپانیا29
3517ترکیه	30
14استونیا31
31746جرمنی32
576آذربایجان33
409بیالروس34
1267بلجیم35
28برازیل36
12چلی37
7چین38
13کوت	دلوایر39
19کرواتیا40
7سیپروس41
241جمهوری	چک42
113اکوادور43
7هانک	کانک44
1137هنگری45
6آیسلند46
9633هندوستان47
890اندونیزیا48
181ایرلند49
34جاپان50
12اردن51
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525قزاقستان52
377قرغزستان53
28لتوفیا54
12لبنان55
136لتوانیا56
349مالیزیا57
6126نیدرلند58
72پولند59
6پرتگال60
10کوریا61
14ملداوی62
125رومانیا63
1300فدراتیف	روسیه64
209سلواکیا65
20افریقای	جنوبی66
92اسپانیا67
5سریلنکا68
8454سویدن69
2099سویزرلند70
1737سوریه71
1480اوکراین72

2,655,363کشورهامجموع

وزارت	امور	مهاجری��ن	و	عودت	کننده	گان،	وضعیت	مهاجرین	
افغ��ان	را	از	لحاظ	دسترس��ی	به	خدمات	صحی،	آم��وزش،	کار	و	
مصؤنیت	اجتماعی	در	کش��ورهای	ایران	و	پاکستان	دشوار	خوانده	

است.	

محرومیت	از	خدمات	و	نداش��تن	بیم��ه	صحی،	آموزش	در	بدل	
پول،	محرومیت	از	کارهای	دفتری	و	انجام	کارهای	ش��اقه	و	طاقت	
فرس��ا،	برخورد	سختگیرانه	پولیس	و	مس��وولین	امنیتی	با	مهاجرین	
افغان،	نداشتن	حق	گرفتن	وکیل	مدافع،	محدود	شدن	ساحه	گشت	
و	گذار	برای	مهاجرین	افغان	و	اخراج	اجباری	از	عمده	چالش	هایی	
است	که	مهاجرین	افغان	در	ایران	با	آن	روبرو	اند.	مسوولین	وزارت	
مهاجری��ن	و	عودت	کننده	گان	گفته	ان��د	که	اعدام	مهاجرین	افغان	
بدون	در	نظر	داش��ت	موازین	بین	المللی	و	کنوانیس��یون	های	حقوق	

بش��ر	ص��ورت	گرفته	و	حت��ی	اکثرا	اجس��اد	اعدام	ش��ده	گان	را	به	
وابسته	گان	شان	تس��لیم	نمی	دهند.	بعضی	ساحات	به	شمول	استانها	
)ولسوالیها(	برای	افغانها	بنام	نقاط	ممنوعهاعالم	می	گردد.	هم	چنین	
کشور	ایران	در	مورد	جرم،	با	مهاجرین	افغان،	خالف	قوانین	جرمی	
عمل	کرده	و	ش��خصی	که	مرتکب	جرم	می	ش��ود،	این	جرم	باالی	
تمام	اعضای	فامیل	آن	تأثیر	منفی	میگذارد	و	کارت	اقامه	آنها	باطل	
اع��الم	می	گردد.	روزانه	صدها	پناهجو	به	ط��ور	اجباری	از	ایران	رد	
مرز	می	ش��وند	که	در	س��رمرز	ها	به	وضعیت	دشوار	و	بی	سرنوشت	
به	سر	می	برند.	بررسی	های	س��احوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	
نیز	نش��ان	می	دهد	که	وضعیت	افرادی	که	از	ایران	رد	مرز	می	شوند	
اکثرا	وخیم	و	نگران	کننده	است.	رفتار	های	خشونت	آمیز،	تحقیر	و	
توهین،	لت	و	کوب	از	مواردی	است	که	از	سوی	پولیس	ایران	علیه	
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مهاجری��ن	افغان	در	هنگام	طرد	مرز	در	اردوگاها	صورت	می	گیرد.		
دولت	ایران	که	بیش��تری	مهاجرین	افغ��ان	را	مهاجرین	غیر	مجاز	یا	
غیر	قانونی	می	خوانند،	به	طور	اجباری	رد	مرز	می	کنند.	بیش��تر	این	
رد	مرز	در	منطقه	زرنج	)مرز	افغانس��تان	و	ایران(	صورت	می	گیرد.	
مهاجرین	به	ش��مول	زنان	و	کودکان	در	منطقه	زرنج	والیت	نیمروز	
بی	سرنوش��تی	به	سر	می	برند	و	از	ابتدایی	ترین	امکانات	زندگی	نیز	
محروم	اند.	خانمی	بنام	فاطمه	بنت	عبدالرحمن	28	س��اله	اس��ت	در	

مرز	زرنج	قضیه	رد	مرزی	خود	را	چنین	بیان	می	کند:	

صب�ح زود پولی�س ب�دون اط�اع قبل�ی منزل م�ان را 
محاص�ره و بداخل آن هج�وم آورد.پولیس فقط به مدت 
بس�یار ان�دک به ما مهل�ت داد تا ایران را ت�رک گفته و به 
افغانس�تان بازگردیم این در حالی بود که شوهرم صبح 
زود ب�رای کار ب�ه بی�رون از منزل رفته ب�ود. من همراه 
ب�ا  فرزن�دان خردس�الم درمنزل تنها ب�وده  و با حضور 
پولیس بس�یار ترسیدیم. پولیس هم ما را تهدید کرد اگر 
ب�ا آنه�ا نرویم برای اخ�راج مان از قوه زور و خش�ونت 
کار می گی�رد زیاد تقاضا کردم حداق�ل فرصت دهند تا با 
شوهرم تماس بگیرم و سپس ما را یکجا با هم اخراج کند 
ولی پولیس به تقاضای من توجهی نکرد. من و فرزندانم  
را ب�ه زور بداخل موتر انداخت�ه و به اردوگاه انتقال داد. 
سپس بعد از مدت 1 شبانه روز در اردوگاه زاهدان ما را 
به افغانس�تان طرد مرز نمود. اکنون در افغانستان بوده 
در حالی که نه تنها شوهرم ایران مانده بلکه نتوانستیم 

اسباب ووسایل منزل خویش را با خود بیاوریم.

مهاجرین	افغان	در	کش��ور	پاکس��تان	نی��ز	در	وضعیت	خوبی	به	
س��ر	نمی	برند.	از	لحاظ	خدمات	صحی	مهاجرین	افغان	بیمه	صحی	
ندارند	و	در	قسمت	آموزش	نیز،	آن	عده	مهاجرینی	می	توانند	درس	
بخوانند	که	وضعیت	اقتصادی	ش��ان	نس��بتا	بهتر	باش��د.	هشدار	های	
دولت	پاکستان	در	رابطه	به	تخلیه	کمپ	های	مهاجرین،	مسألۀاست	
که	برای	مهاجرین	افغان	نگران	کننده	بوده	اس��ت.	پولیس	پاکستان	
روی��ه	س��ختگیرانه	را	با	مهاجری��ن	افغان	دارند.	براس��اس	گزارش	
وزارت	امور	مهاجرین،	هنگامیکه	یک	واقعه	تروریس��تی	در	کدام	
محل	پاکس��تان	رخ	دهد،	پولیس	پاکستان	مهاجرین	افغان	را	که	در	
اطراف	محل	بوده	اس��ت،	بدون	بررس��ی	دستگیر	نموده	و	محبوس	

می	کند.	

عودت کننده گان
عودت	کننده	گان	به	کس��انی	گفته	می	ش��وند	ک��ه	پس	از	یک	
مدت	مهاجرت	دوباره	به	کش��ور	خود	برگردند.	اوایل	دهه	هش��تاد	
در	افغانس��تان	امیدواری	هایی	برای	مردم	به	وجود	آمد	که	شماری	
از	خانواده	ه��ای	مهاجر	از	کش��ورهای	مختلف	به	وی��ژه	از	ایران	و	
پاکس��تان	به	افغانستان	بازکشتند.	اما	نبود	کار	و	اشتغال،	و	به	تدریج	
وخیم	شدن	اوضاع	امنیتی	برای	مردم	نگرانی	هایی	را	در	پی	داشت.	
اخیرا	بحث	سرنوش��ت	افغانستان	پس	از	2014	و	مشکالت	بیکاری	
و	ناامن��ی	باعث	ش��ده	که	تعداد	ع��ودت	کنن��ده	گان	کاهش	یابد.	
جدول	های	ذیل	آمار	عودت	کننده	گان	را	با	تفکیک	سال،	جنسیت	
و	کش��ور	بیان	می	کند	که	از	سوی	وزارت	امور	مهاجرین	و	عودت	

کننده	گان	در	اخیتار	کمیسیون	حقوق	بشر	قرار	گرفته	است:	

آمار عودت کننده گان داوطلب به تفکیک جنسیت طی سالهای 1390 الی 1392
A جدول

آمار عودت کنندگان داوطلب به تفکیک کشورهای میزبان طی سالهای 1390 الی 1392 
B جدول

عودت 
داوطبانه

سال 1392سال 1391سال 1390
69000	نفر94003		نفر112000	نفر

طفلزنمردطفلزنمردطفلزنمرد

284002760056000240002300147001168001651335687

سایر کشورهاپاکستانایراننام کشورها: 

1252001423037500تعداد افراد:
275003مجموع:
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اکث��ر	عودت	کننده	گانی	که	به	کش��ور	ب��ر	می	گردند،	امکانات	
کافی	برای	زندگی	در	اختیار	ندارند.	

س��رپناه،	غ��ذای	کاف��ی	و	دسترس��ی	ب��ه	خدم��ات	صح��ی	از	
نیازمندی	های	اولیه	ش��ان	می	باشد	که	بسیاری	از	عودت	کننده	گان	
ب��ه	آن	دسترس��ی	ندارن��د.	کمک	هایی	که	از	س��وی	وزارت	امور	
مهاجری��ن	و	عودت	کننده	گان	به	آنان	صورت	می	گیرد،	در	حدی	
نیس��ت	که	بتواند	مش��کالت	آنان	را	حل	نماید.	به	گفته	مس��وولین	
وزارت	ام��ور	مهاجرین،	آن	عده	عودت	کننده	گانی	که	به	ش��کل	
داوطلبانه	به	کش��ور	بر	میگردند،	از	س��وی	ادارۀ	)یو،ان،	اچ،	سی،	
آر(	مبلغ	200	دالر	امریکایی	دریافت	می	کنند	و	به	خواس��ت	خود	

اکثرا	ترجیح	می	دهند	که	برای	ادامه	کس��ب	و	کار	شان	در	شهرها	
مسکن	گزین	شوند.	

براس��اس	معلوم��ات	وزارت	امورمهاجرین،	ای��ن	وزارت	برای	
عودت	کننده	گان	62	ش��هرک	را	در	29	والیت	ایجاد	کرده	است	
و	جهت	عرضه	خدمات	برای	س��اکنین	ش��هرک	ها	ب��ا	13	وزارت	
پروتوکول	امضا	نموده	اس��ت	که	نس��بت	عدم	فعالیت	مس��وولین	
مربوطه،	در	بخش	های	آب،	آموزش،	دور	بودن	مس��افه	شهرک	ها	
از	ش��هر،	مش��کالت	امنیتی	و	غیره	باعث	ش��ده	اس��ت	که	عودت	

کننده	گان	کمتر	به	این	شهرک	ها	زندگی	کنند.	

	این	وزارت	طی	س��ه	س��ال	گذش��ته،	15816	نم��ره	زمین	را	در	
ده	والی��ت	مختلف	کش��ور	
کنن��ده	گان	 ع��ودت	 ب��رای	
و	بیج��ا	ش��ده	گانی	که	فوق	
العاده	آس��یب	پذیر	بوده	اند،	
این	 با	 توزیع	ک��رده	اس��ت.	
از	 عم��ده	 بخ��ش	 حس��اب	
عودت	کننده	گان	از	دریافت	
محروم	 اساس��ی	 کمک	های	

بوده	اند.	

یافته	های	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بش��ر	در	ای��ن	تحقیق	
نش��ان	می	دهد	که	درسالهای	
مجم��وع	 از	 	1391 و	 	1390
در	 ش��ونده	گان	 مصاحب��ه	
هرس��ال	ح��دود	23	درصد	

آمار رد مرز شده گان با تفکیک کشورهای میزبان طی سالهای 1390 الی 1392
C جدول

رد مرز شده گان با تفکیک جنسیت طی سالهای 1390 الی 1392
D :جدول

مجموعسایر کشورهارد مرز شده گان از پاکستانرد مرز شده گان از ایران

235500	نفر12592	نفر15700	نفر207208	نفر

سال 1392سال 1391سال 1390

طفلزنمردطفلزنمردطفلزنمردجنسیت
45000160036001150000180025008600020003000تعداد

31000	نفر154300	نفر50200	نفرمجموع
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شان	کس��انی	بوده	اند	که	مدتی	را	مهاجر	بوده	
و	فعال	بازگش��ته	اند.	ح��دود	55	درصد	عودت	
کنن��ده	گان	به	خواس��ت	خود	ش��ان	به	کش��ور	

بازگشته	اند.		

بیش��تر	این	مهاجرت	ها	در	ایران	و	پاکس��تان	
بوده	اند.	از	این	میان،	در	س��ال	1390	حدود	65	
درصد	ش��ان	گفته	اند	که	از	بازگشت	به	کشور	
شان	راضی	اند	و	31,6	درصد	شان	گفته	اند	که	
راضی	نیستند.	هم	چنین	در	سال	1391	حدود	68	
درصد	از	مصاحب��ه	کننده	گانی	که	از	مهاجرت	
بازگشته	اند،	گفته	اند	که	از	بازگشت	به	کشور	
ش��ان	راضی	اند	و	29,3	درصد	شان	گفته	اند	از	

بازگشت	شان	ناراضی	نیستند.	

نارضایتی	از	بازگش��ت	دالیل	مختلفی	دارد.	
بی��کاری	از	دلیل	عمدۀ	اس��ت	ک��ه	عودت	کنن��ده	گان	از	آن	رنج	

می	برند.	

بیجا شده گان داخلی
در	افغانس��تان،	مش��کالت	متعددی	مانند:		خشکس��الی،	ناامنی،	
ح��وداث	طبیعی،	فقر	و	بیکاری	باعث	می	ش��ود	که	س��االنه	صدها	

اصلی	 مناط��ق	 خان��واده	
خویش	را	ت��رک	کننده	
و	ب��ه	ش��هرها	رو	بیاورند	
و	ی��ا	از	ی��ک	والیت	به	
والیت	دیگ��ر	نقل	مکان	
نمایند.	طبیعی	اس��ت	که	
بیجا	شده	گی	مشکالتی	

را	نیز	همرا	دارد.	

وزارت	امور	مهاجرین	
و	عودت	کننده	گان،	نبود	
کار	و	اش��تغال	را	ب��رای	
بیج��ا	ش��ده	گان	داخلی،	
اصلی	 مش��کل	 عنوان	 به	
ی��اد	می	کن��د.	براس��اس	
گفته	های	مس��وولین	این	
ش��ده	گان	 بیجا	 وزارت،	
داخلی	در	بیشتر	جاها	زیر	

خیمه	ها	و	یا	قس��ما	در	خرابه	ها	به	شکل	رقت	بار	زندگی	می	کنند	و	
اکثرا	وظیفه	و	اشتغال	درست	ندارند.	

کمک	هایی	که	از	س��وی	وزارت	مهاجری��ن	و		نهاد	های	خیریه	

ملی	و	بین	المللی	صورت	می	گیرد،	نیازمندی	های	بیجا	ش��ده	گان	را	
تکافو	نکرده	و	آنان	همچنان	با	مش��کالت	بی	س��رپناهی	و	بیکاری	

مواجه	اند.	

براساس	یافته	های	تحقیق	حاضر،	رقم	بیجاشده	گانی	که	ناشی	از	
نبود	کار	می	باش��د،	در	صدر	گراف	قرار	دارد.	نمودار	ذیل	عوامل	

بیجاشده	گی	را	نشان	می	دهد:	

بررس��ی	های	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	نشان	می	دهد	
که	در	س��ال	1390	بیش��ترن	م��ورد	بیجا	ش��ده	گان	را	والیت	غور	
تش��کیل	می	دهد	و	در	سال	1391	بیش��ترین	مورد	بیجا	شده	گان	از	
والیت	بامیان	می	باشد	که	در	اثر	خشکسالی	و	بیکاری	بیجا	شده	اند.	
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در	س��ال	1390	از	مجموع	مصاحبه	ش��ونده	گان،	4,7	درصد	ش��ان	
گفته	اند	که	بیجاش��ده	اند	و	در	س��ال	1391	این	رقم	نزدیک	به	دو	
درصد	افزایش	یافته	و	حدود	6	درصد	مصاحبه	شونده	گان	گفته	اند	

که	بیجاشده	هستند.

	درهمی��ن	حال	آم��اری	ک��ه	وزارت	امور	مهاجری��ن	و	عودت	
کننده	گان	در	اختیار	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بشر	قرار	داده	است،	
آمار	بیجا	شده	گان	در	سال	1391	کمتر	ازسال	قبلی	می	باشد.	جدول	

ذیل	این	رقم	را	نشان	می	دهد:

سال 1392سال 1391سال 1390

420665405978512382
			طفل				زنمرد					طفل				زن			مرد					طفل					زنمرد

105491105160210332102494100984202500129596	127595255191
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انس��ان	یک	موجود	اجتماعی	اس��ت	و	از	بس��یاری	جهات	برای	
رفع	نیازمندی	های	خود	به	همدیگر	وابس��ته	می	باشند.	این	وابستگی	
متقابل	زیس��ت	اجتماعی	و	روابط	متقابل	در	میان	انسان	ها	را	به	یک	

اصل	در	حیات	بشری	تبدیل	می	کند.	

هم	چنین	می	دانیم	که	خانواده	زیربناي	جامعه	و	زیست	اجتماعی	
را	تش��کیل	مي	ده��د	و	در	حقیقت	کوچک	تری��ن	واحد	زندگی	
اجتماعی	به	ش��مار	می	رود	که	زیست	اجتماعی	از	همان	جا	شروع	
می	ش��ود.	ازین	رو،	س��المتی	و	ثبات	زیس��ت	اجتماعی	به	سالمتی	
خانواده	وابس��ته	اس��ت.	بنابراین،	حمایت	از	خانواده	و	حق	تشکیل	
خان��واده،	و	به	تبع	آن،	حق	ازدواج	و	آزادی	در	انتخابات	همس��ر،	
یکی	از	حقوق	اساس��ی	بش��ر	به	ش��مار	می	رود	و	باید	برای	هرفرد	

احترام	شود.	

موازین	و	معیارهای	بین	المللی	حقوق	بش��ر،	بر	اهمیت	خانواده	و	
رعایت	و	احترام	حق	آزادی	در	ازدواج	و	تشکیل	خانواده	برای	هر	
ف��رد	تأکید	می	کند	و	دولت	ها	را	مکل��ف	به	رعایت	و	حمایت	این	
حق	برای	شهروندان	ش��ان	می	سازد.	براساس	این	موازین،	رضایت	
در	ازدواج	ش��رط	اساس��ی	ازدواج	می	باش��د	و	هیچ	کسی	را	نباید	
خالف	میل��ش	مجبور	به	ازدواج	با	کس��ی	کرد.	م��اده	16	اعالمیه	

جهانی	حقوق	بشر	در	مورد	حق	ازدواج	تصریح	می	کند:	

»ه��ر	زن	و	م��رد	بالغی	حق	دارد	بدون	هی��چ	گونه	محدودیت	از	
نظ��ر	نژاد،	ملی��ت،	تابعیت،	یا	مذهب	با	همدیگر	زناش��ویی	کنند	و	
تشکیل	خانواده	دهند.	در	تمام	مدت	زناشویی	و	هنگام	انحالل	آن،	
زن	و	ش��وهر	در	کلیه	امور	مربوط	به	ازدواج	دارای	حقوق	مساوی	
می	باشند.	ازدواج	باید	با	رضایت	کامل	و	آزادانه	زن	و	مرد	صورت	

گیرد.«1

چنانچه	در	ماده	فوق	تصریح	ش��ده،	زن	و	مرد	در	امور	مربوط	به	
ازدواج،	چه	در	هنگام	انعق��اد	عقد	ازدواج	و	چه	در	هنگام	انحالل	
آن،	از	حقوق	مس��اوی	برخوردار	اند	و	نس��بت	به	همدیگر	برتری	

ندارند.	

بند	دیگر	این	ماده،	بر	حمایت	از	خانواده	توس��ط	جامعه	و	دولت	
1. اعالمیه جهانی حقوق بشر)1948(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 

ماده 16. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

تأکید	دارد:	

»خان��واده	رکن	طبیعی	و	اساس��ی	جامعه	اس��ت	و	ح��ق	دارد	از	
حمایت	جامعه	و	دولت	بهره	مند	شود.«2

در	ماده	پنجم	اعالمیه	اسالمی	حقوق	بشر	نیز	آمده	است:

»خانواده	پایه	س��اختار	جامعه	اس��ت	و	زناشویی	اساس	ایجاد	آن	
می	باش��د.	بنابراین،	مردان	و	زنان	ح��ق	ازدواج	دارند	و	هیچ	قید	و	
بندی	ک��ه	بر	پایه	نژاد	یا	رن��گ	یا	قومیت	باش��د،	نمی	تواند	از	این	
حق	جلوگیری	کند.	جامعه	و	دولت	موظف	اند	موانع	را	از	س��ر	راه	
ازدواج	برداش��ته	و	راه	های	آن	را	آسان	سازد	و	از	خانواده	حمایت	

به	عمل	آورد.«3

ماده	دهم		میثاق	بین	المللي	حقوق	اقتصادي،	اجتماعي	وفرهنگي	
نیز	خانواده	را	عنصر	طبیعی	و	اساسی	جامعه	می	داند	و	بر	حمایت	و	
مساعدت	آن	در	حداعالی	ممکن	تأکید	می	کند.	این	ماده	هم	چنین	
اصل	رضایت	در	ازدواج	تأکید	می	کند	و	می	نگارد:	»ازدواج	باید	با	

رضایت	آزادانه	دو	طرف	صورت	گیرد.«4

ح��ق	آزادی	در	ازدواج	مش��تمل	بر	م��واردی	همچون	رضایت	
در	ازدواج،		تس��اوی	می��ان	زن	و	مرد	در	امور	مرب��وط	به	ازدواج،	
ممنوعیت	ازدواج	اطفال	و	تضمین	حقوق	مردان	و	زنان	در	ازدواج	
و	انحالل	آن	مي	باش��د.	حمایت	از	خانواده	نیز	دربرگیرنده	مسایلی	
همچون	حمایت	از	مادران	در	هنگام	پیش	از	زایمان	و	بعد	از	آن	در	
طی	یک	مدت	معقول،	به	رسمیت	شناختن	مرخصی	با	حفظ	حقوق	
و	امتی��ازات	اجتماعی	برای	مادران	کارگ��ر،	حمایت	از	نوزادان	و	
اطف��ال	در	برابر	هرگونه	به��ره	برداری	های	اقتص��ادی،	اجتماعی،	
سیاس��ی،	نظامی،	جنس��ی	و	غیره	که	خالف	کرامت	انسانی	است	و	
یا	س��المتی	و	رشد	طبیعی	آن	ها	را	مختل	می	س��ازد،	فراهم	ساختن	

شرایط	آموزش	و	تعلیم	برای	آنان	و	غیره	می	باشد.	

2. همان.
3. اعالمیه اسالمی حقوق بشر)1990(. مصوب اجالس وزرای امور خارجه سازمان 

کنفرانس اسالمی در قاهره. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
مصوب  فرهنگی)1966(.  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  المللی  بین  میثاق   .4
مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ماده 10. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان.

بخش سوم
حق آزادی در ازدواج و تشکیل خانواده
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بند	دوم	و	سوم	ماده	10	کنوانس��یون	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی	
و	فرهنگ��ی	می	نگارد:	»مادران	در	م��دت	معقولی	پیش	از	زایمان	و	
پ��س	از	آن	باید	از	حمایت	خ��اص	برخوردار	گردند.	در	آن	مدت	
مادران	کارگ��ر،	باید	از	مرخصی	با	اس��تفاده	از	حقوق	و	امتیازات	
تأمین	اجتماعی	کافی	برخوردار	گردند.	تدابیر	خاص	در	حمایت	و	
مساعدت	به	نفع	کلیه	اطفال	غیرممیز	و	ممیز	بدون	هیچ	گونه	تبعیض	
به	علت	نس��ب	یا	علل	دیگر	باید	اتخاذ	شود.	اطفال	غیرممیز	و	ممیز	
باید	در	مقابل	بهره	برداری	های	اقتصادی	و	اجتماعی	حمایت	شوند.	
واداش��تن	اطفال	به	کارهایی	که	از	جهات	اخالقی	و	برای	سالمت	
آن	ها	زیان	آور	باش��د	و	یا	زندگی	آن	ها	را	به	مخاطره	می	اندازد،	یا	
مانع	رشد	طبیعی	آن	ها	می	گردد	باید	به	موجب	قانون	قابل	مجازات	

باشد.«1

هم	چنین	ماده	16	کنوانسیون	رفع	کلیه	تبعیضات	علیه	زنان	موارد	
زی��ادی	ازحقوق	مربوط	به	حق	ازدواج	و	برابری	در	اس��تیفای	این	
حق	و	مس��ایل	مرتبط	به	آن	را	تصریح	کرده	است.	این	ماده	اعطای	
حقوق	مساوی	برای	زنان	در	کلیه	مسایل	مربوط	به	فرزندان،	حقوق	
مس��اوی	در	تصمیم	گیری	در	رابطه	به	تعداد	فرزندان	و	فاصله	زمان	
ب��ارداری،	منع	و	غیرقابل	اجرا	بودن	موضوع	ازدواج	اطفال	و	تعیین	
س��ن	قانونی	برای	ازدواج،	اعطای	حقوق	و	مسوولیت	های	مشابه	با	
مردان	در	مورد	قیمومیت،	حضانت،	سرپرستی،	فرزند	خواندگی	با	
توجه	به	اولویت	منافع	کودکان	و	اعطای	حقوق	مساوی	برای	زن	و	

مرد	در	انتخاب	نام	خانوادگی	را	در	نظر	گرفته	است.2

حق	آزادی	در	ازدواج	و	تشکیل	خانواده	در	قوانین	افغانستان	نیز	
به	رس��میت	شناخته	شده	است.	ازدواج	مبنای	تشکیل	خانواده	است	
و	یک��ی	از	حقوق	افراد	در	این	زمینه	حمایت	از	خانواده	می	باش��د.	
حق	حمایت	خانوادگي	درقدم	نخس��ت	برآزادي	ازدواج،	تضمین	
حق��وق	م��ردان	و	زن��ان	در	ازدواج	و	انحالل	آن	و	منع	خش��ونت	
خانوادگي	متمرکز	اس��ت.	ماده	54	قانون	اساس��ي	افغانس��تان	مقرر	
داشته	اس��ت	که	»خانواده	رکن	اساس��ی	جامعه	را	تشکیل	می	دهد	
و	م��ورد	حمایت	دولت	قرار	دارد.	دولت	به	منظور	تامین	س��المت	
جس��می	و	روحی	خانواده،	باالخص	طف��ل	و	مادر،	تربیت	اطفال	و	
برای	از	بین	بردن	رس��وم		مغایر	با	احکام	دین	مقدس	اس��الم	تدابیر	

الزم	اتخاذ	می	کند.«3

بخش��ی	عمده	از	حق	حمایت	از	خان��واده	معطوف	به	حمایت	از	
زن��ان	و	اطفال	در	خانواده	اس��ت،	زیرا	زن��ان	و	اطفال	از	گروه	های	
آس��یب	پذیر	اجتماعی	می	باش��ند.	یکی	از	معضالت	اصلی	در	این	
زمینه	مسأله	خش��ونت	های	خانوادگی	است	که	امنیت	و	مصوونیت	

1. همان.
2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)1390(. وضعیت حقوق اقتصادی و 

اجتماعی در افغانستان)گزارش پنجم(، ص 29
3. همان.

زنان	را	در	برابر	خش��ونت	و	رفتارهای	غیرانسانی	در	محیط	خانواده	
نی��ز	از	آنان	س��لب	می	کند.	از	این	رو	مصوونی��ت	زنان	و	اطفال	در	
برابر	خش��ونت	و	رفتارهای	غیرانسانی	یکی	از	مسایل	مهم	در	زمینه	
حمایت	از	خانواده	می	باش��د.	اعالمیه	جهانی	حذف	خشونت	علیه	
زنان،	در	م��اده	چهارم	خود،	دولت	های	عضو	را	مکلف	می	س��ازد	
ک��ه	در	زمینه	مبارزه	با	خش��ونت	علیه	زنان	ت��الش	کنند:	»دولت	ها	
باید	خشونت	علیه	زنان	را	محکوم	نموده	و	نباید	هیچ	رسم،	سنت	یا	
مالحظ��ات	مذهبی	را	برای	وظیفه	خود	در	رابطه	با	حذف	آن	بهانه	
کنند.	دولتها	باید	با	استفاده	از	تمام	شیوه	های	مناسب	و	بدون	تاخیر	
یک	سیاست	حذف	خشونت	علیه	زنان	را	تا	پایان	آن	دنبال	کنند«4	
این	اعالمی��ه	دولت	ها	را	مکلف	به	اقدامات	و	اتخاذ	سیاس��ت	های	
حمایت	مش��خص،	از	جمله	حمایت	های	حقوق��ی	و	قانونی،	برای	

حفاظت	و	حمایت	از	زنان	در	برابر	خشونت	می	کند.	

قانون	منع	خش��ونت	علیه	زن،	که	در	س��ال	1388	نافذ	شد،	اقدام	
مهم	دولت	افغانستان	در	حمایت	از	زنان	در	برابر	خشونت	به	حساب	
می	آید.	براس��اس	این	قانون،	خشونت	علیه	زن	عمل	مجرمانه	است	
و	مرتکب	آن	مس��توجب	مجازات	می	باش��د.	در	م��اده	چهارم	این	
قانون	آمده	اس��ت	که:	»خش��ونت	جرم	بوده،	هیچ	کس	حق	ندارد	
در	محل	س��کونت،	اداره	دولتی	و	غیر	دولتی،	موسس��ات،	محالت	
عامه،	وس��ایط	نقلیه،	یا	سایر	محالت،	مرتکب	آن	شود.	در	صورت	

ارتکاب	مطابق	قانون	مجازات	می	شود.«5

ب��ا	این	حال،	زنان	با	محدودیت	ها	و	محرومیت	های	فراوانی	برای	
برخورداری	از	حقوق	بشری	ش��ان	مواجه	اند	و	خصوصاً	خشونت	
علیه	زنان	یکی	از	معضالت	جدی	حقوق	بش��ری	در	افغانس��تان	به	
شمار	می	رود	که	رفع	آن	ها	نیازمند	توجهات	ویژه	و	طرح	و	اجرای	

تدابیر	عملی	مشخص	می	باشد.	

چارچوب های حقوقی ازدواج و اِعمال تبعیض قانونمند 
بر زنان در قوانین افغانستان:

قواع��د	قانونی	و	حقوق��ی	کنونی	ک��ه	امور	ازدواج	و	تش��کیل	
خانواده	را	تنظیم	می	کند،	نسبتاً	مبهم	بوده	و	با	معیارهاي	بین	المللي	
وقانون	اساسي	افغانستان	در	برخی	موارد	در	تعارض	است.	از	جانب	
دیگر	قانون	مدني	افغانس��تان،	در	مورد	ازدواج	و	تشکیل	خانواده	و	
ش��رایط	انحالل	آن،	احکام	ناکافی	داش��ته	و	نمی		تواند	پاسخگوی	
نیازمندی	های	حقوقی	امور	مربوط	به	خانواده	باش��د.	این	ابهامات	و	
خالی	قانونی	در	قانون	»احوال	ش��خصیه	اهل	تشییع«	نیز	تداوم	یافته	
اس��ت.			بنابر	این،	نیازمندی	ش��دید	به	قانون	تنظیم	خانواده	که	امور	
مربوط	به	ازدواج	و	تش��کیل	خانواده	را	به	صورت	مبس��وط	و	همه	
4. اعالمیه حذف خشونت علیه زنان)1994(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد. ماده 4. برگرفته به تاریخ 23 ثور 1393 از:
 http://vekalat.info/post/464

مجموعه  کتاب  از  برگرفته   .4 ماده  زن)1388(.  علیه  خشونت  منع  قانون   .5
قوانین، نشر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

جانبه	مورد	بررسی	قرار	داده	و	قواعد	الزم	را	وضع	نماید،	احساس	
می	شود.

یک��ی	از	خالهایی	ک��ه	در	قوانین	متذکره	و	ج��ود	دارد،	تفاوت	
در	س��ن	قانونی	ازدواج	پسران	و	دختران	است.	در	این	قوانین،	سن	
اهلیت	قاونی	ازدواج	برای	پس��ران	18	سال	و	برای	دختران	16	سال	
تعیین	ش��ده	است.	این	تفاوت	سنی	در	حقیقت	بیانگر	نوعی	تبعیض	
میان	دختر	و	پس��ر	در	امور	مربوط	به	ازدواج	اس��ت.	هم	چنین	زنان	
در	طالق	و	فس��خ	ازدواج	از	صالحیت	و	حقوق	مس��اوی	با	مردان	
برخوردار	نیست	و	ش��رایط	نابرابری	نسبت	به	مردان	در	مقابل	آنان	
برای	اس��تفاده	از	این	حق	وضع	ش��ده	اس��ت.	چنانچه	قانون	مدنی	
افغانس��تان	و	قانون	احوال	شخصیه	اهل	تشیع	مقرر	می	دارد	که	زنان	
در	حاالت	مش��خصی	همچون	تفریق	به	سبب	عیب،	تفریق	به	سبب	
ضرر،	تفریق	به	س��بب	عدم	انفاق	و	تفریق	به	س��بب	غیابت	ناموجه	
می	تواند	مطالبه	تفریق	کند،	اما	مردان	می	توانند	بدون	درنظرداشتن	
ای��ن	ش��رایط	و	حاالت،	به	ص��ورت	یک	جانبه	زن	خ��ود	را	طالق	

دهد.	

این	در	حالی	اس��ت	که	تساوی	میان	زن	و	مرد	در	امور	مربوط	به	
ازدواج	نیز	همانند	امور	دیگر	در	اس��ناد	بین	المللی	حقوق	بشر	مورد	
تأکید	قرار	گرفته	اس��ت.	در	ماده	هفتم	اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر	
آمده	اس��ت	که	»همه	در	برابر	قانون	مس��اوی	هس��تند	و	حق	دارند	
بدون	تبعیض	و	بالس��ویه	از	حمایت	قانون	برخوردار	شوند.«1			ماده	
16	کنوانس��یون	رفع	کلیه	تبعیضات	علیه	زنان	با	صراحت	و	تفصیل	

بیشتر	به	مسأله	ازدواج	حکم	می	کند	که:

»دولتهاي		عضو	باید	اقدامات		الزم		را	براي		رفع		تبعیض		علیه		زنان		
در	هم��ه		امور	مربوط		به		ازدواج		و	روابط		خانوادگي		به		عمل		آورند	
و	مخصوصاً	برپایه		تس��اوي		حقوق		مرد	و	زن		ام��ور	زیر	را	تضمین		

کنند:

	الف	:	حق		یکسان		براي		انعقاد	ازدواج	

	ب	:	حق		یکس��ان		ب��راي		انتخاب		آزادانه		همس��ر	و	انعقاد	ازدواج		
براساس		رضایت		آزاد	و	کامل		طرفین	.

	ج	.	حقوق		و	مس��ئولیت	هاي		یکس��ان		در	دوران		ازدواج		و	هنگام		
انحالل		آن	.

	د:	حقوق		و	مس��ئولیتهاي		یکس��ان		به		عنوان		والدین	،	قطع		نظر	از	
وضعیت		زناشویي		آنها،	در	موضوعات		مربوط		به		فرزندان	،	در	تمام		

موارد،	منافع		کودکان		در	اولویت		است	.

	ه	:	حقوق		مساوي		براي		تصمیم	گیري		آزادانه		و	مسئوالنه		در	زمینه		

1. اعالمیه جهانی حقوق بشر)1948(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 
ماده 7. منتشر شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

تعداد	فرزن��دان		و	فاصله		زماني		بارداري		و	دسترس��ي		به		اطالعات	،	
آموزش	،	و	وسایلي		که		آنها	را	براي		اعمال		این		حقوق		قادر	سازند.

	و:	حقوق		و	مس��ئولیت		یکس��ان		در	رابطه		ب��ا	والیت	،	حضانت	،	
قیوم��ت		کودکان		و	فرزندخواندگي		یا	هر	گون��ه		عناوین		و	مفاهیم		
مش��ابهي		ک��ه		در	قوانین		داخلي		وجود	دارد.	در	تم��ام		موارد،	منافع		

کودکان		در	اولویت		است	.

	ز:	حقوق		ش��خصي		یکسان		به		عنوان		ش��وهر	و	زن		از	جمله		حق		
انتخاب		نام		خانوادگي	،	حرفه		و	شغل	.

	ح	:	حقوق		یکس��ان		براي		هر	یک		از	زوجین		در	رابطه		با	مالکیت	،	
اکتس��اب	،	مدیریت	،	سرپرس��تي	،	بهره	برداري		و	در	اختیار	داش��تن		

اموال		خواه		مجاني		و	یا	با	داشتن		هزینه	.«2

تساوی	در	حقوق	وجایب	ش��هروندان،	از	جمله	میان	زن	و	مرد،	
در	قانون	اساسی	افغانس��تان	نیز	تصریح	شده	است.	در	ماده	22	این	
قانون	آمده	اس��ت	که	»هرنوع	تبعیض	و	امتیاز	بین	اتباع	افغانس��تان	
ممنوع	اس��ت.	اتباع	افغانستان	اعم	از	زن	و	مرد	در	برابر	قانون	دارای	

حقوق	و	وجایب	مساوی	می	باشند.«3

خالها	و	ابهامات	قانونی	که	در	از	نمونه	های	آن	یاد	ش��د،	باعث	
ش��ده	که	زنان	در	مواجهه	با	مش��کالت	و	محدودیت	های	فراوانی	
در	زمین��ه	برخورداری	از	حقوق	بش��ری	ش��ان،	از	جمله	در	عرصه	
ازدواج	و	تش��کیل	خانواده،	از	حمایت	های	برابر	قانونی	برخوردار	
نشوند.	یکی	از	مشکالت	اساسی	زنان	در	افغانستان	مسأله	خشونت،	
به	ویژه	خش��ونت	های	خانوادگی	است	که	هرساله	شمار	زیادی	از	
زنان	قربانی	آن	می	ش��وند.	زنان	در	چنین	مواردی	دسترس��ی	بسیار	
محدودی	به	عدالت	دارن��د	و	نمی	توانند	از	حمایت	های	قانونی	در	
برابر	خش��ونت	های	خانوادگی	برخوردار	ش��وند.	با	آنکه	در	طول	
سال	های	اخیر	تالش	های	زیادی	در	عرصه	حمایت	از	حقوق	زنان	و	
مبارزه	باخشونت	علیه	زنان	صورت	گرفته	است،	اما	هنوز	خشونت	
علیه	زنان	یکی	از	جدی	ترین	مش��کالت	حقوق	بشر	در	افغانستان	به	
شمار	می	رود.	زنان	و	دختران	بسیاری	قربانی	انواع	مختلف	خشونت	
می	گردند.	با	وجود	مش��کالت	و	محدودیت	های	فراوان،	هر	س��اله	
ه��زاران	مورد	خش��ونت	علیه	زنان	از	سراس��ر	افغانس��تان	در	دفاتر	

کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	ثبت	می	گردد.

خشونت علیه زنان: 
ب��ا	آنکه	در	طول	س��ال	های	اخی��ر،	تالش	های	زی��ادی	در	زمینه	
رفع	خش��ونت	علیه	زن��ان	صورت	گرفته	و	افغانس��تان	در	این	زمینه	
عمومی  مجمع  مصوب  زنان)1979(.  علیه  تبعیضات  کلیه  رفع  کنوانسیون   .2
سازمان ملل متحد. ماده 16. برگرفته از سایت نمایندگی سازمان ملل متحد در 

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm :تهران
3. قانون اساسی افغانستان)1382(. ماده 22. برگرفته از: مجموعه قوانین، منتشر 

شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
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دس��تاوردهای	زیادی	نیز	داشته	است،	ولی	هنوز	خشونت	علیه	زنان	
از	موارد	بسیار	نگران	کننده	و	حاد	نقض	حقوق	بشر	در	کشور	است.	
هر	س��اله	زنان	و	دختران	زیادی	قربانی	آن	می	شوند	که	در	مواردی	
حت��ا	منجر	به	مرگ	آنان	می	گردد.	خش��ونت	علیه	زنان	به	اش��کال	
و	ش��یوه	های	مختلف	صورت	می	گیرد	که	حادترین	خشونت	های	
جسمی	و	جنسی	می	باشند.	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	
هرس��اله	در	یک	دیتابیس	اختصاصی	قضایای	خش��ونت	علیه	زنان	
را	جمع	آوری	و	تحلیل	می	کند.	این	قضایا	معموالً	توس��ط	شاکیان	
خشونت	علیه	زنان	در	دفاتر	کمیس��یون	ثبت	می	گردد.	این	آمارها	
نش��ان	می	دهد	که	متأسفانه	میزان	خشونت	علیه	زنان	هنوز	هم	بسیار	

باال	است.	

براس��اس	داده	های	س��ال	1390،	در	س��ال	متذکره	بالغ	بر	4865	
مورد	خشونت	علیه	زنان	در	کمیسیون	به	ثبت	رسیده	است.	در	سال	
1391	نیز،	بالغ	بر	5701	مورد	خشونت	علیه	زنان	در	دفاتر	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	ثبت	گردیده	است.	مقایسه	این	رقم	با	
آمار	سال	1390،	نشان	دهنده	17	درصد	افزایش	در	آمار	ثبت	شده	

خشونت	علیه	زنان	در	افغانستان	است.	

این	درحالی	است	که	آمار	ثبت	شده	خشونت	علیه	زنان	در	دفاتر	
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	سال	1389	به	2765	مورد	
و	در	سال	1388	به	2260	مورد	رسیده	بود.1		مقایسه	این	آمارهای	با	

اقتصادی  وضعیت حقوق  افغانستان)1390(.  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون   .1
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نشر  پنجم.  گزارش  افغانستان،  در  اجتماعی  و 

افغانستان، ص 35

آمارهای	دو	س��ال	تحت	پوشش	این	گزارش،	نشان	دهنده	افزایش	
تکان	دهنده	موارد	ثبت	ش��ده	خش��ونت	علیه	زنان	اس��ت.	چنانچه	
در	س��ال	1390	نسبت	به	س��ال	1389	نزدیک	به	76	درصد	افزایش	
را	نش��ان	می	دهد.	هرچند	ای��ن	افزایش	آماره��ا	نمی	تواند	صرفاً	به	
معنای	افزایش	خش��ونت	علیه	زنان	و	بدتر	ش��دن	وضعیت	باش��د.	
دالیل	متعددی	می	تواند	در	آن	نقش	داش��ته	باش��د.	مهم	ترین	این	
عوامل	این	اس��ت	که	موارد	خشونت	علیه	زنان	در	بانک	اطالعات	
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	براساس	شکایات	شاکیان	
خش��ونت	علیه	زنان	ثبت	می	گردد	که	ممکن	است	یک	فرد	قربانی	
چندین	نوع	خش��ونت	علیه	زنان	ش��ده	باش��د.	در	این	صورت	یک	
قضیه	می	تواند	مش��تمل	بر	چندین	نوع	خشونت	علیه	زنان	گردد.	از	
طرفی	دیگر،	میزان	افزایش	یا	کاهش	خش��ونت	علیه	زنان	بس��تگی	
به	نوع	دس��ته	بندی	انواع	خش��ونت	نیز	دارد.	هرگاه	این	دسته	بندی	
جزیی	تر	ش��ود،	تعداد	موارد	خشونت	را	نیز	بیش��تر	نشان	می	دهد.	
دلیل	مهم	دیگر	ممکن	اس��ت	اعتماد	بیشتر	مردم	به	دفاتر	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بش��ر	و	آگاهی	بیش��تر	زنان	از	حقوق	شان	نیز	باشد	
که	باعث	شده	شکایات	ش��ان	را	به	دفاتر	کمیسیون	و	دیگر	مراجع	
و	نهاده��ای	حمایت	کنن��ده	ارجاع	دهند	و	به	ثبت	برس��انند.	با	این	
حال،	این	آمارها	نشان	دهنده	وضعیت	بسیار	تکان	دهنده	و	اسفناک	

خشونت	علیه	زنان	در	افغانستان	است.	

گراف	باال	روند	افزایش	موارد	ثبت	ش��ده	خشونت	علیه	زنان	را	
در	چهار	سال	اخیر	نشان	می	دهد:
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انواع خشونت علیه زنان:
بان��ک	اطالع��ات	کمس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	
خشونت	های	ثبت	شده	را	به	چهار	دسته	کالن	خشونت	های	جسمی،	
زبانی-روانی،	اقتصادی	و	دیگر	اشکال	خشونت	دسته	بندی	می	کند.	
از	میان	این	دس��ته	بندی	ها،	بیش��ترین	موارد	خش��ونت	علیه	زنان	را	
خشونت	های	جس��می	و	زبانی-روانی	تشکیل	می	دهند.	با	توجه	به	
آنکه	خشونت	های	جسمی	شدیدترین	گونه	های	خشونت	علیه	زنان	
است،	می	توان	گفت	که	خشونت	علیه	زنان	در	افغانستان	بسیار	حاد	

و	برهنه	می	باشد.	

از	میان	خش��ونت	های	ثبت	شده	در	س��ال	1390،	نزدیک	به	32	
درصد	آن	را	خشونت	های	فزیکی	تشکیل	می	دهد	که	مشتمل	است	
بر	مواردی	مثل	س��یلی	زدن،	لت	و	کوب	با	لگد	و	س��یم	و	چوب	و	
حتا	قنداق	تفنگ،	کش��یدن	موها،	مجروحیت	با	استفاده	از	کارد	و	

چاقو،	س��وختاندن	با	آب	جوش	و	حتا	قطع	اعضای	بدن	می	ش��ود.
هم	چنین،	25	درصد	دیگر	از	این	خش��ونت	ها	را	نیز	خش��ونت	های	
لفظی	و	روانی	تش��کیل	می	دهند	که	مشتمل	اس��ت	بر	انواع	تهدید	
و	توهین	و	تهمت	و	دش��نام	که	به	زنان	روا	داشته	می	شود.	هم	چنین	
بیشتر	از	8	درصد	موارد	خشونت	در	این	سال،	خشونت	های	جنسی	
اند	که	ش��امل	تجاوز	جنس��ی	و	مقاربت	جنس��ی	اجباری،	بارداری	
اجباری،	روس��پیگری	اجباری،	دش��نام	و	تحقیرهای	جنسی	و	امثال	
آن	می	باش��ند.	16	درصد	دیگر	نیز	خشونت	های	اقتصادی	بوده	اند	
که	عدم	تأمین	نفقه،	جلوگیری	از	اشتغال	زنان،	فروش	و	یا	تصرف	
ملکیت	های	خصوصی	و	اش��یای	گران	بها	از	قبیل	وسایل	آرایشی،	
محروم	س��اختن	از	ح��ق	میراث،	ندادن	صالحی��ت	در	امور	خانه	و	
امثال	آن	می	باش��د.	نزدی��ک	به	19	درصد	خش��ونت	علیه	زنان	در	

داده	های	س��ال	1390	نیز	در	مجموع	ش��امل	موارد	دیگر	خشونت	
علی��ه	زنان	از	قبیل	ازدواج	اجباری،	ب��د	دادن،	بدل	کردن،	ازدواج	
زودهنگام،	طالق	اجباری،	اخ��راج	از	منزل،	ممانعت	از	تحصیل	و	
امثال	آن	می	ش��ود.	گونه	های	خشونت	علیه	زنان	در	سال	1391	نیز	
مش��تمل	اس��ت	بر	بیش	از	29	درصد	خش��ونت	جسمی،	25	درصد	
خشونت	لفظی	و	روانی،	بیش	از	7	درصد	خشونت	جنسی،	نزدیک	
به	19	درصد	خش��ونت	اقتصادی	و	20	درصد	سایر	موارد	خشونت.	
چنانچه	دیده	می	ش��ود،	در	این	س��ال	نیز،	خشونت	جسمی	بیشترین	
آم��ار	را	ب��ه	خود	اختصاص	داده	اس��ت.	تقس��یم	بن��دی	جزئی	تر	
گونه	های	خشونت	در	هر	دسته،	مشتمل	بر	همان	مواردی	است	که	

در	آمارهای	سال	1390	نیز	ذکر	شد.	
در	گراف	زیر،	آمارهای	مقایس��وی	انواع	خشونت	علیه	زنان	در	

دو	سال	مورد	نظر	نشان	داده	شده	است:

خشونت های خانوادگی:
می	دانیم	که	محیط	کار،	محیط	اجتماعی	و	فضای	بیرون	از	خانه	
نس��بت	به	فضای	امن	خانه	امنیت	کمتری	برای	انس��ان	دارد	و	انسان	
به	طور	طبیعی	در	خانه	احس��اس	امنیت	بیش��تری	می	کند.	این	مسأله	
برای	زنان	بسیار	بیشتر	از	مردان	صدق	می	کند،	زیرا	زنان	بسیار	بیشتر	

از	مردان	آسیب	پذیر	اند.	

این	وضعیت	در	جوامعی	مثل	افغانستان،	که	از	یک	سو	وضعیت	
امنیتی	آن	خوب	نیست،	از	سوی	دیگر،	فرهنگ	و	سنت	های	حاکم	
برآن	مردس��االر	و	در	مواردی	حتا	زن	ستیز	است،	و	از	جانب	سوم	
آمار	جرایم	و	تخلف	از	قانون	نیز	در	آن	زیاد	اس��ت،	آسیب	پذیری	
و	عدم	مصوونیت	زنان	را	چندین	برابر	می	کند.	از	این	رو،	احساس	
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امنی��ت	در	درون	خانه	ها	ی��ک	امر	روانی،	طبیعی	و	ناگزیر	اس��ت.	
چنانچه	با	فرارس��یدن	ش��ب	و	تاریک	شدن	هوا،	محیط	اجتماعی	و	
فض��ای	بیرون	از	خانه	برای	زنان	به	قدری	ناامن	می	ش��ود	که	دیگر	
هی��چ	پناهگاه��ی	به	جز	کنج	خان��ه	برای	آنان	متصور	نیس��ت.	این	
وضعیت	می	تواند	نش��ان	دهنده	فضای	بسته	جامعه	برای	زنان	باشد،	
اما	مس��أله	تکان	دهنده	تر	این	اس��ت	که	خش��ونت	های	خانوادگی	
باعث	می	ش��ود	محیط	خانواده	نیز	امنیت	و	مصوونیت	خود	را	برای	
زنان	از	دست	دهد.	خشونت	خانوادگی	از	موارد	بسیار	حاد	و	تکان	

دهنده	خشونت	علیه	زنان	است.	

این	معض��ل	تنها	پناهگاه	زن��ان	را	نیز	برای	آنان	ناامن	می	س��ازد	
و	احس��اس	مصوونیت	و	آرام��ش	را	از	آنان	می	س��تاند.	آمارهای	
خش��ونت	علیه	زنان	در	افغانستان	نشان	می	دهد	که	بسیاری	از	موارد	
خش��ونت	در	درون	خانه	ها	و	توس��ط	نزدیک	ترین	اف��راد	به	زنان،	
علیه	زنان	تحمیل	می	ش��ود.	از	میان	موارد	ثبت	ش��ده	خشونت	علیه	
زنان	در	س��ال	1390،	بالغ	بر	98	درصد	آن)4766	مورد	از	مجموع	
آمارهای	خش��ونت	علیه	زنان	در	سال	1390(	در	درون	خانه	ها	علیه	
زنان	اتفاق	افتاده	اس��ت.	در	آمارهای	سال	1391،	این	رقم	به	98,4	
درصد)5607	مورد	از	مجموع	آمارهای	خشونت	علیه	زنان	در	سال	

1391(	افزایش	می	یابد.	

نکته	تکان	دهنده	تر	اینکه	عامل	بسیاری	از	این	خشونت	ها	نزدیک	
ترین	افراد	به	زنان	اس��ت.	ش��وهر	در	آمارهای	هردو	سال،	اکثریت	
بس��یار	باالی	مرتکبین	خشونت	علیه	زنان	را	به	خود	اختصاص	داده	
اس��ت.	در	هردو	س��ال	نزدیک	به	68	درصد	کل	موارد	خش��ونت	
علیه	زنان	توس��ط	ش��وهر	اتفاق	افتاده	است.	پس	از	آن،	پدر،	برادر	
شوهر،	خواهر	شوهر،	مادر،	کاکا	و	دیگر	وابستگان	به	ترتیب	عامل	

بیشترین	موارد	خش��ونت	علیه	زنان	شمرده	
شده	اند.	

ای��ن	مس��أله	بیانگر	آن	اس��ت	که	محیط	
خان��ه	و	خانواده،	که	اص��والً	باید	مصوون	
ترین	مکان	برای	زنان	باشد،	نیز	امنیت	خود	

را	از	دست	می	دهد.	

ازدواج اجباری:
ازدواج	از	حقوق	اساس��ی	افراد	است	که	
باید	با	رضایت	کامل	طرفین	صورت	بگیرد	
و	نباید	هیچ	کسی	را	وادار	به	ازدواج	کرد.	
این	حق	در	اس��ناد	حقوق	بش��ری	به	تکرار	
م��ورد	تأکید	ق��رار	گرفته	اس��ت.	بند	دوم	
ماده	16	اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر	حکم	
می	کند	ک��ه	»ازدواج	باید	با	رضایت	کامل	
و	آزادانه	زن	و	مرد	واقع	شود.«1		همینطور،	
م��اده	10	میثاق	بین	المللي	حقوق	اقتص��ادي،	اجتماعي	وفرهنگي،				
مقرر	می	دارد		ک��ه	ازدواج	تنها	»با	رضایت	آزادانه	دوطرف	«	قابل	
عقد	اس��ت.2	اصل	رضایت	در	ازدواج	در	قوانین	داخلی	افغانس��تان	

نیز	تسجیل	شده	است.	
چنانچه	در	ماده	پنجم	قانون	منع	خشونت	علیه	زن	»نکاح	اجباری«	
و	»ممانعت	از	حق	ازدواج	یا	حق	انتخاب	زوج«	جزو	موارد	خشونت	
علیه	زنان	تعیین	ش��ده	و	برای	مرتکبان	آن	مطابق	ماده	26	و	27	جزا	

تعیین	شده	است.3		
همچنان	م��اده	95	قانون	احوال	ش��خصیه	اهل	تش��ییع	نیز	حکم	
می	کند	که	»نفوذ	نکاح	دختر	منوط	به	رضایت	وی	می	باشد.«	یعنی	

نکاح	دختر	بدون	رضایت	وی	نافذ	نیست.
انعقاد	عقد	ازدواج	به	خاطر	تأمین	رضایت	طرفین	مراحل	مشخص	
قانونی	دارد.	چنانچه	ماده	66	قانون	مدنی	افغانس��تان	حکم	می	کند	
که	»عق��د	ازدواج	با	ایجاب	و	قبول	صریح	که	فوریت	و	اس��تمرار	
را	افاده	کند	بدون	قید	وقت	در	مجلس	واحد	صورت	می	گیرد.«4	
با	این	حال،	ن��کاح	و	ازدواج	اجب��اری	از	معضالت	مهم	حقوق	
زنان	در	افغانستان	است.	براساس	آمارهای	ثبت	شده	خشونت	علیه	
زن��ان،	در	هر	یک	از	س��ال	های	1390	و	1391	بال��غ	بر	172	مورد	
ازدواج	اجباری	در	دفاتر	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	به	

1. اعالمیه جهانی حقوق بشر)1948(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 
ماده 16. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

مصوب  فرهنگی)1966(.  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  المللی  بین  میثاق   .2
مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ماده 10. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان.
3. قانون منع خشونت علیه زن)1388(. ماده های 5، 26 و 27. برگرفته از کتاب 

مجموعه قوانین، نشر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
4. قانون مدنی افغانستان. ماده 66
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ثبت	رسیده	است	که	جمعاً	344	مورد	در	طول	این	دو	سال	می	شود.	
در	س��ال	های	1388	و	1389،	نی��ز	به	ترتی��ب	122	و	237	مورد	
ازدواج	اجباری	در	دفاتر	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	به	
ثبت	رس��یده	بود	که	جمعاً	359	مورد	ازدواج	اجباری	در	طول	آن	
دو	سال	می	شود.	مقایسه	ارقام	دو	سال	تحت	پوشش	این	گزارش	با	
دوسال	قبل	از	آن،	نشان	دهنده	کاهش	ازدواج	اجباری	است	که	در	

جدول	زیر	نشان	داده	شده	است:

ازدواج	اجباری	براس��اس	فرهنگ	سنتی	قبایل	افغانستان	صورت	
می	گیرد	و	امری	رایج	است.	به	این	خاطر	بسیاری	از	موارد	ازدواج	
	اجب��اری	اطالع	داده	نش��ده	و	ثب��ت	نمی	گردد.	از	ای��ن	رو،	موارد	
ازدواج	اجباری	می	تواند	بس��یار	بیش��تر	از	این	باش��د.	جلوگیری	از	
ازدواج	اجب��اری	و	تأمی��ن	حق	رضایت	در	ازدواج	مس��تلزم	تأمین	
حاکمیت	قانون	و	قانونمندسازی	امر	ازدواج،	ثبت	رسمی	ازدواج	ها	

و	همزمان	با	آن	ها،	آگاهی	دهی	در	این	زمینه	می	باشد.		

ازدواج زودهنگام)قبل از وقت(:
ازدواج	قبل	از	وقت	نیز	از	موارد	نقض	حقوق	زنان	و	مصداقی	از	
خشونت	علیه	زنان	است.	ازدواج	قبل	از	وقت	در	حقیقت	به	ازدواج	
دادن	دختران	قبل	از	رسیدن	به	سن	قانونی	است.	قانون	منع	خشونت	
علی��ه	زن	نیز	آن	را	تحت	عنوان	»نکاح	قبل	از	اکمال	س��ن	قانونی«	

جزو	موارد	خشونت	علیه	زنان	آورده	و	جرم	دانسته	است.1

سن	قانونی	ازدواج	در	اسناد	حقوق	بشری	و	عرف	رایج	حقوقی	
برای	پسر	و	دختر	رسیدن	به	سن	18	سالگی	است.	قبل	از	آن	نکاح	
ج��واز	ندارد،	و	حتا	می	تواند	مصداقی	از	ازدواج	اجباری	به	ش��مار	
بیاید.	در	قانون	مدنی	افغانس��تان	س��ن	اهلیت	ازدواج	برای	دختران	
تکمیل	ش��دن	16	سالگی	ذکر	ش��ده	و	در	فقره	دوم	ماده	71	حکم	
قطع��ی	دارد	که	»عقد	نکاح	صغیره	کمتر	از	15	س��ال	به	هیچ	وجه	
ج��واز	ندارد.«	ماده	94	قانون	احوال	ش��خصیه	اهل	تش��یع	نیز	س��ن	
ازدواج	را	برای	دختر	16	س��ال	و	برای	پسر	18	سال	مکمل	شمسی«	

مجموعه  کتاب  از  برگرفته   .5 ماده  زن)1388(.  علیه  خشونت  منع  قانون   .1
قوانین، نشر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

تعیین	کرده	است.2	

ازدواج	زودهنگام	هرچند	در	مورد	پس��ران	نیز	وجود	دارد،	ولی	
قربانی	اصلی	آن	را	دختران	تش��کیل	می	دهد.	در	آمارهای	نظارت	
ساحوی	حقوق	بشر	از	پاسخ	دهندگان	در	مورد	ازدواج	پسر	و	دختر	
ش��ان	قبل	از	رسیدن	به	سن	قانونی	پرسیده	ش��ده	است.	از	مجموع	
پاس��خ	دهندگان	در	س��ال	1391،	1,8	درصد	آنان)شامل	151	نفر(	
گفته	اند	که	پس��ران	شان	قبل	از	سن	18	س��الگی	ازدواج	کرده	اند.	
ولی	این	رقم	در	مورد	ازدواج	دختران	قبل	از	س��ن	16	س��الگی،	به	
6,2	درصد)ش��امل	511	نفر(	می	رسد.	در	آمارهای	سال	1390	این	
پرسش	در	مورد	ازدواج	اطفال	بدون	تفکیک	جنسیتی	پرسیده	شده	

است.	

در	مجموع	4,4	درصد)شامل	279	نفر(	به	این	سوال	پاسخ	مثبت	
داده	اند.	نکته	مهم	در	دالیل	این	ازدواج	ها	اس��ت.	مهم	ترین	دلیلی	
که	پاسخ	دهندگان	برای	ازدواج	اطفال	شان	قبل	از	سن	قانونی	بیان	
کرده	اند،	حل	مش��کالت	اقتصادی	اس��ت.	این	مسأله	نشان	می	دهد	
ک��ه	فقر	و	مش��کالت	اقتصادی	از	عوام��ل	تأثیر	گذار	ب��ر	ازدواج	
زودهنگام	اطفال	اس��ت	و	تبعاً	دختران	و	پس��ران	خانواده	های	فقیر	
بیش��تر	در	معرض	آن	قرار	دارند.	پاس��خ	دهندگان	فرم	های	نظارت	
ساحوی	حقوق	بشر،	پس	از	مشکالت	اقتصادی،	به	»بدل«	به	عنوان	

یک	شیوه	ازدواج	اشاره	کرده	اند.	

یعنی	بدل	کردن	یکی	از	دالیل	اصلی	ازدواج	زودهنگام	اس��ت،	
زیرا	معموالً	دختران	در	س��نین	خردسالی	از	این	طریق	به	قید	نکاح	
درمی	آین��د.		بد	دادن)یا	ب��د	گرفتن(	و	نی��ز	ازدواج	به	خاطر	حل	
منازعات	به	عنوان	دالیل	و	انگیزه	های	دیگر	ازدواج	های	زودهنگام	

ذکر	شده	است.	
براس��اس	این	آماره��ا،	در	خانواده	های	فقیر	ب��ه	ازدواج	دختران	
بیشتر	به	عنوان	یک	راه	حل	برای	رفع	مشکالت	اقتصادی	نگریسته	
می	ش��ود.	این	سخن	بدان	معنا	اس��ت	که	خانواده	های	این	دختران،	

آنان	را	در	مقابل	دریافت	پول	به	ازدواج	می	دهند.	
اما	دلیل	اصلی	ازدواج	زودهنگام	پس��ران،	براس��اس	این	آمارها،	
ازدواج	از	طریق	بدل	کردن	دختران	اس��ت	که	یکی	از	ش��یوه	های	
سنتی	ازدواج	در	میان	خانواده	های	افغان	می	باشد.	یعنی	پسرانی	که	
در	س��نین	کودکی	ازدواج	می	کنند،	به	خاط��ر	بدل	کردن	دختران	
خانواده	با	همدیگر	برای	ازدواج	پسران	شان،	می	باشد.	در	این	مورد	
نیز	دختران	خانواده	نقش	وس��یله	ای	برای	ازدواج	پس��ران	خانواده	
دارند	و	قربانی	اصلی	این	رسم	می	باشند.	آمارهای	ازدواج	دختران	

از	طریق	بدل	نیز	بیانگر	این	مسأله	است.	

زمینه های  و  عوامل  افغانستان)1392(.  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .2
افغانستان. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر  ناموسی در  و قتل  تجاوزجنسی 

افغانستان، ص 61.

سال ها

سال های 
1390 و 1391

سال های 1388 
و 1389

1390139113881389

ارق�ام ازدواج اجباری 
در هر سال

172172122237

344359مجموعه هر دو سال

703مجموعه چهار سال



وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان/ گزارش ششم1390-91

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گراف	زیر	نشان	دهنده	این	موضوع	است:	

چنانچه	در	گراف	باال	نش��ان	داده	ش��ده،	بیشترین	قربانی	ازدواج	
زودهن��گام	را	دختران	تش��کیل	می	دهند.	باورهای	س��نتی	رایج	در	
م��ورد	ازدواج	زودهن��گام	دختران	در	میان	قبایل	افغانس��تان	آن	را	
تقویت	می	کند.	براساس	این	باورها،	دختر	هرچه	زودتر	به	ازدواج	
داده	شود،	بهتر	است،	زیرا	تصور	می	شود	که	ازدواج	برای	دختران	
در	مقابل	»نگاه	های	بیگانه	و	غرض	آلود«	مصوونیت	خلق	می	کند.	
این	نگرش	ناش��ی	از	نوع	رابطه	ای	است	که	در	افکار	سنتی	جامعه	
نسبت	به	زن	و	نوع	رابطه	زن	و	مرد	وجود	دارد.	براساس	آن،	تصور	
می	شود	که	زن	باید	همیشه	در	تحت	کنترول	و	ملکیت	مرد	زندگی	
کن��د.	نگاه	نهفته	در	پش��ت	ازدواج	دختران	نی��ز	در	حقیقت	همین	
نکته	است	که	دختران	با	ازدواج	کردن	»صاحب«	پیدا	می	کند	و	در	
مقابل	نگاه	های	بیگانه	مصوونیت	می	یابد.	از	این	رو	گفته	می	ش��ود	

که	»دختر	هرچه	زودتر	به	ازدواج	داده	شود،	بهتر	است.«1
در	آمارهای	موارد	ثبت	ش��ده	خش��ونت	علیه	زنان	در	کمسیون	
مس��تقل	حق��وق	بش��ر	افغانس��تان	نیز،	هرس��اله	م��وارد	زی��ادی	از	
ازدواج	های	زودهنگام	ثبت	می	شوند.	در	سال	1390،	86	مورد	ثبت	
ش��ده	و	در	س��ال	1391	نیز	118	مورد	ازدواج	قبل	از	وقت	به	ثبت	
رسیده	است.	مقایسه	این	دو	رقم،	نشان	دهنده	افزایش	37	درصدی	
در	موارد	ثبت	ش��ده	ازدواج	های	زودهنگام	در	س��ال	1391	نسبت	
به	سال	قبل	از	آن	اس��ت.		واقعیت	این	است	که	تعداد	ازدواج	های	
زودهنگام	می	تواند	بس��یار	بیشتر	از	این	باشد،	اما	از	آنجایی	که	این	
مسأله	یک	امر	سنتی	رایج	در	بسیاری	مناطق	افغانستان	است،	کمتر	
به	عنوان	نقض	حقوق	بش��ر	دیده	می	شود	و	لذا	به	دفاتر	کمیسیون	و	
یا	نهادهای	دیگر	به	عنوان	نقض	حقوق	زنان	و	یا	خشونت	علیه	آنان	

ارجاع	داده	نمی	شود.	

1. همان. ص 60.

ازدواج	ه��ای	زودهنگام	می	تواند	پیامده��ای	ناگوار	متعددی	در	
زندگ��ی	ف��ردی	و	خانوادگی	
دخت��ران	داش��ته	باش��د.	ای��ن	
ازدواج	ه��ا	ممکن	اس��ت	بعداً	
منجر	ب��ه	نارضایتی	از	ازدواج،	
افسردگی	و	انواع	خشونت	های	
خانوادگی	گ��ردد.	گاه	ممکن	
اس��ت	منجر	ب��ه	آس��یب	های	

جسمی	دختران	گردد.	

قانونمند	ساختن	امر	ازدواج،	
ثبت	رسمی	ازدواج	ها	و	تقویت	
آگاهی	ه��ای	عمومی	در	مورد	
می	تواند	 آن	 منف��ی	 پیامدهای	
در	کاهش	آن	مؤثریت	داش��ته	
باشد.	از	این	رو،	باید	عالوه	بر	
ترویج	آگاه��ی	در	این	زمینه،	
مراکز	ثبت	ازواح	در	مناطق	مختلف	کش��ور	ایجاد	شود	و	ثبت	آن	

نیز	به	صورت	جدی	پیگیری	گردد.	

بد دادن:
بد	دادن	نیز	در	بس��یاری	مناطق	افغانس��تان	از	الگوهای	به	ازدواج	
دادن	دختران	است	که	گاه	دختران	بسیار	خردسال	و	حتا	نوزادان	را	
نیز	قربانی	می	کند.	بد	دادن	در	واقع	وجه	المصالحه	ساختن	دختران	
در	اختالف��ات	ج��دی	میان	خانواده	ها	و	قبایل	اس��ت	که	در	اثر	آن	
دختران	را	به	خاطر	رفع	منازعات	و	اختالفات	به	قید	ازدواج	فردی	
از	طرف	منازعه	می	دهند.	این	رس��م،	خصوصاً	در	قضایای	ناموسی	

مثل	تجاوز	جنسی،	یا	قضایای	حادی	مثل	قتل	اجرا	می	شود.	

نکته	تکان	دهنده	این	اس��ت	که	دخترانی	که	در	این	قضایا	وجه	
المصالحه	قرار		می	گیرند	و	به	بد	داده	می	شوند،	از	حرمت	خانوادگی	
به	عنوان	عروس	خانواده	محروم	اند	و	خانواده	های	ش��وهران	شان،	
آن	ها	را	به	عنوان	عضو	خانواده	خود	نمی	پذیرند.	بدرفتاری،	تحقیر	
و	انواع	خشونت	های	خانوادگی	از	معضالت	رایج	آن	ها	در	خانواده	
شوهران	شان	اس��ت.	این	دختران	گاه	از	سوی	خانواده	های	شوهر،	
به	عنوان	انتقام	جویی	از	خانواده	های	طرف	منازعه،	مورد	اس��تفاده	

جنسی	قرار	می	گیرند	و	سپس	دوباره	طالق	داده	می	شوند.	

در	م��اده	5	قانون	منع	خش��ونت	علیه	زن،	ب��د	دادن	مصداقی	از	
خش��ونت	علیه	زنان	تعریف	ش��ده	و	بنابر	حکم	ماده	25	این	قانون،	
مرتکبین	آن	به	حبس	طویل	که	از	ده	س��ال	بیش��تر	نباشد،	محکوم	
می	گردن��د.2		با	این	حال،	موارد	زیادی	از	بد	دادن	دختران	در	میان	

2. قانون منع خشونت علیه زن)1388(. ماده 5 و 25. برگرفته از کتاب مجموعه 
قوانین، نشر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
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قبایل	افغانس��تان	اتفاق	می	افتد.	بس��یاری	از	این	قضایا،	چون	مطابق	
سنت	های	رایج	قبیله	صورت	می	گیرد،	به	عنوان	یک	رسم	پذیرفته	
ش��ده	انجام	ش��ود	و	گاه	کتمان	می	گردد.	با	ای��ن	همه،	مواردی	از	
این	گونه	قضایا	در	دفاتر	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	
هر	س��اله	به	ثبت	می	رسد.	در	س��ال	1390،	5	مورد	قضایای	بددادن	
دختران	و	در	س��ال	1391	نیز	9	مورد	از	ای��ن	گونه	قضایا	در	دفاتر	
کمس��یون	ثبت	شده	است.	در	آمارهای	خشونت	علیه	زنان	در	سال	
1389	تعداد	موارد	ثبت	ش��ده	بد	دادن	به	18	رس��یده	بود.	این	رسم	
را	نیز	می	ت��وان	از	طریق	قانونمند	س��اختن	ازدواج،	ثبت	ازدواج	و	
تقوی��ت	آگاهی	های	عموم��ی	در	مورد	ح��ق	ازدواج	و	پیامدهای	

زیانبار	بددادن	کاهش	داد.	

بدل کردن:
بدل	الگ��وی	دیگری	از	ازدواج	های	دختران	اس��ت	که	در	میان	
قبای��ل	افغانس��تان	رواج	دارد.	بدل	نیز	گاه	در	م��ورد	دختران	خرد	
س��ال	و	حتا	نوزاد	صورت	می	گیرد	و	بدین	سان	می	تواند	مصداقی	
از	ازدواج	ه��ای	زودهنگام	نیز	باش��د.	ازدواج	بدلی	دختران	در	اثر	
موافقت	دوجانبه	میان	خانواده	ها	برای	تبادله	دختران	شان	به	منظور	
ازدواج	صورت	می	گیرد	که	براساس	آن،	یک	خانواده	دختر	خود	
را	به	پسری	از	خانواده	دیگر	به	ازدواج	می	دهد	و	در	مقابل،	دختری	

از	آن	خانواده	را	برای	پسر	خود	می	گیرد.	

این	ش��یوه	خصوص��اً	در	می��ان	خانواده	های	فقیر	مروج	اس��ت.	
خانواده	ه��ا	از	این	طریق	از	صرف	پ��ول	و	طویانه	های	گزاف	و	در	

شدن	 قرضدار	 نتیجه	
جلوگی��ری	 ش��ان	

می	کند.1

ب��دل	 »اصط��الح	
قان��ون	 در	 ک��ردن«	
من��ع	خش��ونت	علیه	
اس��ت،	 نیام��ده	 زن	
ام��ا	م��ورد	»خرید	و	
ف��روش	ب��ه	منظ��ور	
ی��ا	بهان��ه	ازدواج«	به	
از	 م��وردی	 عن��وان	
خشونت	علیه	زن	در	
ماده	5	این	قانون	ذکر	
هم	چنین	 است.	 شده	
ازدواج	و	ممنوعیت	»نکاح	اجباری«	به	عنوان	برش��رط	رضایت	در	

خشونت	علیه	زن،	در	این	قانون	تأکید	شده	است.	چنانچه	می	دانیم،	

زمینه های  و  عوامل  افغانستان)1392(.  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .1
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بدل	کردن	دختران	نوعی	از	معامله	به	منظور	ازدواج	است	که	یک	
دختر	را	»بها«ی	دختری	دیگر	قرار	می	دهند.	این	ازدواج	ها	هم	چنین	
مصداقی	از	نکاح	اجباری	اس��ت	که	حق	رضایت	در	ازدواج	را	از	
دختران)و	در	مواردی	از	پسرانی	که	به	این	شیوه	ازدواج	می	کنند(،	
س��لب	می	کند.	ازدواج	بدل،	چ��ون	با	رضای��ت	و	همدلی	طرفین	
ازدواج	و	سنجش	تناس��ب	و	همخوانی	های	روحی	و	درنظرگرفتن	
خصوصی��ات	و	خواس��ت	های	آنان	ص��ورت	نمی	گی��رد،	معموالً	
ازدواج	ه��ای	پایدار	و	موفق	و	توأم	با	دوس��تی	و	محبت	نمی	باش��د	
و	در	نتیج��ه	ممکن	اس��ت	منجر	به	دلس��ردی	طرفی��ن	از	همدیگر،	
خش��ونت	های	خانوادگی	و	یا	جدایی	آنان	گ��ردد.	نکته	قابل	تأمل	
این	است	که	در	این	گونه	ازدواج	ها	هر	وضعیتی	از	قبیل	خشونت	یا	
جدایی	که	برای	یکی	از	این	دخترانی	که	با	همدیگر	بدل	ش��ده	اند،	
پیش	بیاید،	ممکن	دختر	دیگر	را	نیز	با	عین	وضعیت	مواجه	س��ازد،	
زیرا	آن	ها	»بدل«	و	»بهای«	همدیگر	پنداشته	می	شوند	و	در	حقیقت	
انتقام	یکی	آنان،	توسط	خانواده	پدر	وی	از	دیگری	گرفته	می	شود.

در	آمارهای	خشونت	علیه	زنان	در	سال	1390،	46	مورد	بدل	در	
دفاتر	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بش��ر	به	ثبت	رسیده	و	در	آمارهای	
س��ال	1391	نیز	61	مورد	ثبت	گردیده	است.		در	سال	1389	موارد	
ثبت	ش��ده	ازدواج	بدلی	به	30	مورد	رس��یده	بود.	مقایسه	این	ارقام	
نش��ان	دهنده	روند	رو	ب��ه	افزایش	موارد	ازدواج	بدلی	در	کش��ور	
است.	هرچند	در	سال	1392	این	رقم	به	39	مورد	کاهش	یافته	بود.	

گراف	زیر	نشان	دهنده	این	مسأله	است:

اخراج از منزل:
یکی	از	موارد	رایج	خشونت	علیه	زنان	اجراج	آنان	از	منزل	است.	
این	عمل	معموالً	به	دنبال	اختالفاتی	که	میان	زن	و	خانواده	همسرش	
پی��ش	می	آید	صورت	می	گیرد.	اکثر	ای��ن	گونه	اتفاقات	بعد	از	آن	
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واقع	می	شود	که	زن	به	شدت	مورد	خشونت	های	خانوادگی	از	قبیل	
دش��نام	و	تحقیر	و	لت	و	کوب	و	غیره	قرار	گرفته	اند	و	سرانجام	از	

منزل	نیز	اخراج	می	شوند.

اخ��راج	از	من��زل،	گاه	زن��ان	قربان��ی	را	در	وضعیت	ب��ی	پناهی	
خطرناکی	قرار	می	دهد.	زیرا	گاهی	خانه	پدر	و	یا	وابس��تگاه	پدری	
وی	در	دس��ترس	نیست	و	یا	در	فاصله	بس��یار	دوری	قرار	دارد.	در	
این	وضعیت	این	زنان	ممکن	است	مورد	آزار	و	اذیت	دیگران	قرار	
بگیرد	و	یا	حتا	قربانی	تجاوز	جنسی	شود.	عالوه	براین	ها،	افسردگی	
و	دیگر	مشکالت	روانی	نیز	جزو	پیامدهای	اخراج	از	منزل	است	که	

ممکن	است	گاهی	منجر	به	خودکشی	زنان	قربانی	شود.	

در	آمارهای	خش��ونت	علیه	زنان،	هرساله	موارد	زیادی	از	اخراج	
زن��ان	از	منزل	در	دفاتر	کمیس��یون	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	به	ثبت	
می	رسد	که	نش��ان	دهنده	وضعیت	تکان	دهنده	خشونت	علیه	زنان	
در	خانواده	ها	است.	در	سال	1390،	243	مورد	اخراج	از	منزل	ثبت	
شده	است.	این	رقم	در	سال	1391	به	303	مورد	افزایش	یافته	است	
که	نشان	دهنده	حدود	25	درصد	افزایش	موارد	اخراج	از	منزل	در	

سال	1391	است.	

با	این	حال،	در	سال	1392،	ارقام	ثبت	شده	اخراج	از	منزل	زنان،	
به	262	مورد	رس��یده	بود	که	بیانگر	کاهش	13	درصدی	نس��بت	به	
سال	قبل	از	آن	است.	ولی	این	رقم	همچنان	نسبت	آمار	سال	1390	

بیشتر	است.	
دسترس��ی	 تأمی��ن	
از	 اخراج	 قرانی	 زنان	
حمایت	های	 به	 منزل	
مراج��ع	 و	 قانون��ی	
عدلی	و	قضایی	و	نیز	
ش��بکه	های	 گسترش	
برای	 ام��ن	 خانه	های	
پن��اه	دادن	ب��ه	زنانی	
مسأله	 این	 قربانی	 که	
می	تواند	 می	ش��وند،	
برای	 راه	ه��ا	 از	 یکی	
ای��ن	 از	 جلوگی��ری	
معض��ل	و	حمایت	از	

قربانیان	باشد.

تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان:
یکی	از	موارد	بس��یار	حاد	و	تکان	دهنده	خش��ونت	علیه	زنان	در	

افغانستان	مسأله	تجاوز	جنسی	و	قتل	ناموسی	است.
	بناب��ر	حساس��یت	و	اهمیت	این	دو	موضوع،	کمس��یون	مس��تقل	
حقوق	بش��ر	افغانستان	در	سال	1392	اولین	برنامه	تحقیق	ملی	را	در	

افغانس��تان	برای	بررسی	این	دو	مس��أله	به	راه	انداخت	که	حوادث	
تجاوز	جنس��ی	و	قتل	ناموسی	را	در	دو	سال	1390	و	1391	پوشش	
می	داد	و	نتایج	آن	در	گزارش	مفصلی	به	نش��ر	رس��ید.1		براس��اس	
یافته	های	آن	تحقیق،	از	ش��روع	س��ال	1390	الی		پایان	ثور	1392	به	
تعداد	406	قضیه	قتل		ناموس��ی	و	تجاوز	جنسی	از	سراسر	کشور	در	
دفاتر	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	به	ثبت	رسیده	بود	که	
ب��ه	تعداد	243	م��ورد	آن	قضایای	قتل	ناموس��ی	و	163	مورد	دیگر	
قضایای	تجاوز	جنسی		می	باشد.	هرچند	حساسیت	های	شدید	سنتی	
و	محدودیت	های	ناش��ی	از	آن	باعث	می	ش��ود	که	موارد	زیادی	از	
این	قضایا	کتمان	ش��وند	و	به	اطالع	عموم	نرسند،	با	این	حال،	آمار	
باال	نش��ان	دهنده	وضعیت	تکان	دهنده	تجاوز	جنسی	و	قتل	ناموسی	

در	افغانستان	است.

تحقیق	باال	نش��ان	م��ی	داد	که	رایج	ترین	نوع	قتل	ناموس��ی،	بنابر	
زمینه	ها	و	عوامل	پیشینی	آن،	قتلی	است	که	به	خاطر	ارتباط	جنسی	
خ��ارج	از	عقد	ازدواج	ص��ورت	می	گیرد.	داده	ه��ای	قضایای	قتل	
ناموس��ی	تحقیق	ملی	نشان	می	دهد	که	حدود	50	درصد	این	قضایا	
ب��ه	خاطر	ارتباط	با	یک	مرد	بیگان��ه	و	»مبادرت	به	عمل	زنا«،	اتفاق	
افتاده	اس��ت.	در	موارد	زیادی	نیز	»مورد	تجاوز	قرار	گرفتن«	منجر	
به	قتل	ناموس��ی	می	گردد.	اما	گاهی	مسایلی	که	هیچ	ارتباط	الزامی	
با	»ارتباط	جنسی	غیرمشروع«	و	حتا	»تجاوز	جنسی«	ندارند،	صرفاً	با	
یک	س��وء	ظن	کامال	شخصی	و	بدون	سند	نسبت	به	زنان،	می	تواند	

منجر	به	قتل	ناموسی	شود.	مثال	فرار	زنان	از	خانواده،	هرچند	مطابق	
قوانی��ن	افغانس��تان	جرم	نیس��ت،	ولی	گاهی	منجر	به	قتل	ناموس��ی	

می	گردد.
سنت	ها	و	هنجارهای	س��نتی	جامعه	نسبت	به	زنان	بسیار	سختگیر	
و	خش��ن	است	اما	برای	مردان،	به	دلیل	نگرشی	که	مردان	را	برتر	از	

1. مراجعه کنید به: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)1392(. عوامل و 
زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق ملی(.
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زنان	و	مسلط	بر	سرنوشت	آنان	می	شمارد،	بسیار	با	مدارا	و	گذشت	
برخ��ورد	می	کند.	مثال	هری��ک	از	موارد	باال،	در	م��ورد	مردان،	به	
ن��درت	منجر	به	قتل	آنان	می	ش��ود.	این	یافته	ها	محدودیت	ش��دید	
زنان	در	جامعه	س��نتی	افغانستان	و	س��طح	باالی	آسیب	پذیری	آنان	

را	نشان	می	دهد.
ام��ا	نکته	تکان	دهنده	در	یافته	های	تحقیق	متذکره	این	اس��ت	که	
تقریباً	35	درصد	بقیه	این	قضایا	توس��ط	کس��انی	اتفاق	افتاده	که	به	
نوعی	با	قربانیان	نس��بت	داش��ته	اند.	مثاًل	گفته	ش��ده	که	حدود	17	
درصد	موارد	تجاوز	جنس��ی	توسط	اقارب،	و	حدود	10	درصد	نیز	
توسط	همس��ایه	ها	صورت	گرفته	است،	چهار	درصد	موارد	توسط	
پدر	و	دو	درصد	توس��ط	ب��رادر	و	یک	درصد	نیز	توس��ط	کاکای	
قربانی	صورت	گرفته	است.	در	یک	درصد	موارد	نیز	وکیل	عقد	و	

نکاح	مرتکب	تجاوز	جنسی	شده	است.
قتل	ناموسی	نیز	چون	توسط	وابستگان	نزدیک	و	اعضای	خانواده	
قربانی	صورت	می	گیرد،	حساس��یت	ها	در	مقابل	آن	بس��یار	شدید	
اس��ت	و	تالش	می	شود	که	در	دورن	روابط	خانوادگی	به	فراموشی	
سپرده	شده	و	از	نشر	و	پخش	اطالعات	در	مورد	آن	پرهیز	شود.	در	
ای��ن	قضایا	نیز	در		37	درصد	موارد	نس��بت	متهمان	با	قربانیان	ذکر	
نشده	و	7	درصد	نیز	تحت	عنوان	»مرتکبین«	ذکر	گردیده	است.	

از	56	درص��د	بقی��ه	قضایای	قتل	ناموس��ی	در	آن	تحقیق،	در	21	
درصد	موارد،	قتل	توس��ط	ش��وهر	اتفاق	افتاده	است.	در	حدود	14	
درصد	دیگر	نیز	عامل	قتل	اقارب	ذکر	ش��ده	و	حدود	7	درصد	نیز	
توس��ط	برادر	اتفاق	افتاده	است.	هم	چنین	در	حدود	5	درصد	موارد	
عامل	قضایای	قتل	ناموس��ی	پ��در	قربان��ی،	و	در	3	درصد	برادران	
ش��وهر	قربانی	بوده	است.	خشو،	کاکا	و	مادر	قربانی	نیز	هرکدام	در	

2	درصد	موارد	مرتکبین	قتل	ناموسی	معرفی	شده	اند.

یافته	های	تحقیق	ملی	متذکره	نشان	می	دهد	که	زنان	هم	در	جامعه	
و	هم	در	محیط	خانواده	با	مش��کالت	و	چالش	های	فراوانی	مواجه	
اند.	س��نت	های	اجتماع��ی	و	هنجارهای	فرهنگ��ی	جامعه	با	نگرش	
فرودس��ت	انگاش��تن	زنان،	زمینه	را	برای	تحت	س��تم	و	خش��ونت	
قرارگرفتن	آنان	بیش��تر	مساعد	می	س��ازد	و	خشونت	علیه	زنان	را	به	
عن��وان	یک	امر	رای��ج	و	طبیعی	در	جامعه	بازتولی��د	کرده	و	تداوم	

می	بخشد.	

تحقیق	مزبور	در	مورد	تجاوز	جنسی	و	قتل	ناموسی	در	افغانستان	
عوام��ل	و	زمینه	های	این	دو	معضل	را	نیز	به	تفصیل	مورد	بررس��ی	
ق��رار	داده	اس��ت.	در	این	گزارش،	برخی	از	عم��ده	ترین	عوامل	و	
زمینه	ه��ای	این	دو	معضل،	عدم	برخورد	قاطعانه	با	مجرمین	و	تداوم	
فرهنگ	معافیت	از	مجازات،	فس��اد	اداری	و	سوء	استفاده	از	موقف	
وظیفه	ی��ی،	دخالت	افراد	متنفذ	در	امر	رس��یدگی	به	قضایا	و	حل	و	
فصل	قضایای	خش��ونت	علیه	زنان	توسط	مراجع	غیررسمی،	کتمان	
جرایم	و	ع��دم	مراجعه	قربانیان	به	مراجع	عدل��ی	و	قضائی	به	دلیل	
ترس	و	بی	اعتمادی	نس��بت	به	ارگان	های	دولتی،	دسترسی	محدود	
زنان	به	عدالت،	نبود	امنیت	و	ضعف	حاکمیت	دولت	در	ولسوالی	ها	
و	والی��ات،	ع��دم	حمایت	الزم	از	قربانی��ان	و	رعایت	حقوق	آنان،	
نگرش	غیرانسانی	درباره	زنان	و	رابطه	سلطه	جویانۀ	مرد	نسبت	به	زن	
در	الگوها	و	هنجارهای	فرهنگی	و	اجتماعی	جامعه،	بی	س��وادی	و	
سطح	پایین	آگاهی	های	عمومی،	الگوهای	سنتی	ازدواج	در	جامعه	

افغانستان،	فقر	و	ناامنی	اقتصادی	و	غیره	ذکر	شده	است.	
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حق	سطح	مناس��ب	زندگی،	یکی	از	بخش	های	حقوق	
اقتص��ادی	و	اجتماعی	بوده	که	ش��امل	حق	مس��کن،	حق	
دسترس��ی	به	آب	و	غذا	و	س��ایر	حقوق	مرتبط	به	نیازهای	
اساسی	زندگی	می	باشد.	براساس	میثاق	حقوق	اقتصادی،	
اجتماعی	و	فرهنگی،	دسترس��ی	به	س��طح	مناسب	زندگی	
حق	هر	فرد	می	باش��د.	دولت	های	عضو	مکلف	اند	تا	زمینه	
دسترسی	به	این	حقوق	را	برای	افراد	فراهم	سازند.	در	ماده	
یازدهم	میثاق	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	آمده	است	که	
کشورهای	طرف	این	میثاق	حق	هرکس	را	به	داشتن	سطح	
زندگی	کافی	برای	خود	و	خانواده	اش	ش��امل	خوراک،	
پوش��اک	و	مس��کن	کافی	هم	چنین	بهبود	مداوم	ش��رایط	
زندگی	به	رس��میت	می	شناسد.	براس��اس	ماده	چهاردهم	

قانون	اساس��ی	افغانستان،	دولت	مس��وولیت	دارد	تا	در	زمینه	بهبود	
شرایط	اقتصادی،	اجتماعی	و	تهیه	مسکن	برای	افراد	مستحق،	تدابیر	

الزم	اتخاذ	نماید.	

دسترس��تی	به	امکانات	و	نیازهای	اساس��ی	زندگی	نیازمند	یک	
طرح	و	پالیس��ی	مشخص	از	سوی	دولت	است	تا	آنانی	که	به	دالیل	
مختلف	آسیب	پذیر	می	باشند	حمایت	شوند.	گروه	های	آسیب	پذیر	
مانند:	بیجا	ش��ده	گان،	آس��یب	دی��ده	گان	حوادث	طبیع��ی	که	از	
امکانات	زندگی	محروم	ش��ده	اند،	بیشتر	مستلزم	حمایت	می	باشند	
تا	بتوانند	از	حق	دسترسی	به	سطح	مناسب	زندگی	بهره	مند	شوند.	

حق	مس��کن،	حق	امنیت	ملکیت،	حق	دسترس��ی	به	غذای	کافی	
و	مناس��ب،	حق	دسترس��ی	به	آب	صح��ی،	پناهن��ده	گان؛	عودت	
کننده	گان؛	بیجا	ش��ده	گان	داخلی	و	کوچی	ها،	مؤثریت	کمک	ها	
و	مش��ارکت	در	توسعه،	حق	رسیده	گی	مؤثر	و	اولویت	فامیل	ها	از	
بحث	هایی	اس��ت	که	در	چوکات	حق	سطح	مناسب	زندگی	مطرح	

می	شود.		

حق مسکن
داش��تن	مس��کن	برای	زندگی	یکی	از	ضروری��ات	اولیه	زندگی	
اس��ت	که	هر	فرد	و	خانواده	برای	مصؤنیت	از	آس��یب	های	طبیعی	
و	امنیتی،	ضرورت	به	مسکن	مناسب	دارد.	اکثر	شهرهای	افغانستان	
در	س��ال	های	اخیر	ش��اهد	رش��د	چش��مگیر	جمعیت	بوده	اند.	پیدا	

کردن	مس��کن	در	اکثر	شهرهای	افغانستان	بسیار	دشوار	شده	است.	
قیمت	زمین	و	خانه	به	شمول	کرایه	ملکیت	ها	افزایش	قابل	مالحظه	
ای	داش��ته	اس��ت.	در	ماده	14قانون	اساسی	افغانس��تان	آمده	است	
ک��ه	:	»...	دولت	به	منظور	تهیه	مس��کن	و	توزی��ع	ملکیت	های	عامه	
برای	اتباع	مس��تحق	مطاب��ق	به	احکام	قان��ون	و	در	حدود	امکانات	
مالی	تدابیر	الزم	اتخاذ	می	نماید«.	هرچند	دولت	افغانس��تان	پس	از	
س��ال	1384	پروگرام	توزیع	زمین	را	برای	ع��ودت	کننده	ها	و	بیجا	
ش��ده	گان	داخلی	بی	سرپناه	روی	دس��ت	گرفت.	اما	آن	در	حدی	
نبوده	است	که	بتواند	تمام	افراد	مستحق	را	تحت	پوشش	قرار	دهد.	
تا	حاال	بیشتر	ساخت	و	سازها	در	شهرهای	افغانستان	از	سوی	بخش	
خصوصی	صورت	گرفته	اس��ت.	نداش��تن	مس��کن	و	بی	سرپناهی	
هنوز	به	عنوان	یک	چالش	وجود	دارد.	در	تحقیق	حاضر	در	س��ال	
1390	به	تعداد	4,4	درصد	و	در	سال	91	حدود	5	درصد	از	مصاحبه	
ش��ده	گان	گفته	اند	که	از	خود	مس��کن	ندارند،	در	خانه	کرایی	و	یا	
گروی	زندگی	می	کنند.	هم	چنین	تحقیق	حاضر	نش��ان	می	دهد	که	
1,8	درصد	اشتراک	کننده	گان	گفته	اند	که	زیر	خیمه	و	یا	در	مغاره	

زندگی	می	کنند.	

حق امنیت ملکی: مصؤنیت	ملکی	از	بحث	های	مهم	مسکن	و	
محل	زندگی	به	شمار	می	آید.	ملکیت	افراد	باید	از	غصب،	تصرف	
و	تخریب	در	امان	باش��د.	بربنیاد	قوانین	مل��ی	و	بین	المللی،	افرادی	
ک��ه	صاحب	اصلی	مل��ک،	خانه	یا	زمین	می	باش��د،	هیچ	کس	حق	
ندارد	ملکیت	آن��را	تصرف	و	یا	تخریب	نماید.	در	ماده	17	اعالمیه	

بخش چهارم
حق دسترسی به سطح مناسب زندگی
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جهانی	حقوق	بش��ر	آمده	اس��ت:	»احدی	را	نمی	توان	خودس��رانه	
از	حق	مالکیت	محروم	نمود«.	براس��اس	ماده	چهلم	قانون	اساس��ی	
افغانس��تان،	ملکیت	از	تعرض	مصؤن	اس��ت.	در	م��اده	چهلم	قانون	
اساسی	افغانس��تان	آمده	است	که	هیچ	شخصی	از	کسب	ملکیت	و	
تصرف	در	آن	منع	نمی	ش��ود،	مگر	در	ح��دود	احکام	قانون.	اما	در	
افغانس��تان	غصب	ملکیت	به	عنوان	یک	معضل	اساسی	وجود	دارد	
که	ناش��ی	از	بحران	هایی	اس��ت	که	جنگ	ها	متمادی	به	جا	گذاشته	
است.	در	افغانستان	منازعه	بر	سر	ملکیت	و	زمین،	فراگیر	بوده	است	
که	در	بیشتر	شهرهای	کشور	دیده	می	شود.	بخشی	از	این	منازعات	
توس��ط	فیصله	های	محل��ی	و	قومی	حل	و	فصل	می	گردد	و	بیش��تر	
منازعات	برس��رملکیت	در	ارگان	های	عدلی	و	قضایی	می	رسد	که	
این	امر	تاحدودی	زمینه	فساد	اداری	را	نیز	فراهم	می	سازد.	براساس	
این	تحقیق	در	س��ال	1391،	1,1	درصد	از	مصاحبه	کننده	گان	گفته	
اند	که	درگیر	دعوا	باالی	زمین	یا	خانه	خود	می	باش��ند	که	بیشترین	
آنها	گفته	اند	که	برای	حل	دعوای	شان	به	محکمه	مراجعه	می	کنند.	
هم	چنین	بیش��تر	از	70	درصد	از	کس��انی	که	دع��وا	دارند	گفته	اند	
که	هنوز	دعوای	ش��ان	حل	و	فصل	نشده	است.	از	مجموع	مصاحبه	
کننده	گان	در	س��ال	1390	حدود	3	درصد	و	در	سال	1391	حدود	
3,3	درصد	مصاحبه	کننده	گفته	اند	که	از	خانه	ی	که	فعال	زندگی	
می	کنند،	در	اثر	دعوا	با	اخراج	مواجه	اند.	یافته	های	نظارت	ساحوی	
کمیس��یون	مستقل	حقوق	بشر	نشان	می	دهد	غصب	ملکیت	هنوز	به	

عن��وان	ی��ک	چال��ش	
این	 براس	 وجود	دارد.	
تحقیق	در	س��ال	1390	
مصاحب��ه	 مجم��وع	 از	
درصد	 	0,5 	 شده	گان،	
شان	و	در	سال	1391	به	
تعداد	0,8	درصد	گفته	
اند	ک��ه	زمی��ن	یاخانه	
گردیده	 غصب	 ش��ان	
ای��ن	غصب	ها	 اس��ت.	
توسط	 موارد	 بیشتر	 در	
همس��ایه،	متنفذ	قومی،	
و	 دولت��ی	 مقام��ات	
قومندان	صورت	گرفته	
است.	نمودار	رو	به	رو	
رقم	این	موارد	را	نشان	

می	دهد:

حق دسترسی به غذای مناسب 
غ��ذا	یک��ی	از	ضروریات	اولیه	زندگی	محس��وب	می	ش��ود	که	
حیات	انس��ان	به	آن	بستگی	دارد.	حق	دسترسی	به	غذای	مناسب	و	

کافی	بخش��ی	مهم	از	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	می	باش��د	که	در	
ماده	یازدهم	این	میثاق	به	آن	اش��اره	شده	اس��ت.	غذای	مناسب	به	
غذایی	گفته	می	ش��ود	که	بتوان��د	نیازمندی	های	بدن	را	تأمین	نماید	
تا	انسان	باس��ؤتغذیه	مواجه	نگردد.	امنیت	غذایی	از	مسایل	اساسی	
زندگ��ی	بوده	و	از	اهمیت	خاصی	برخوردار	اس��ت.	به	همین	دلیل	
س��ازمان	ملل	در	سال	1945		روز	16	اکتبر	را	به	منظور	جلب	توجه	
جهانی��ان،	به	عن��وان	روز	جهانی	غذا	انتخاب	نمودن��د.		امروزه	در	
گوشه	و	کنار	مختلف	دنیا	میلیون	ها	انسان	را	خطر	گرسنگی	تهدید	
می	کند.	مبارزه	با	تهدید	گرس��نگی	و	فقر	غذایی	از	مسوولیت	های	
اساسی	دولت	و	کشورهای	جهان	می	باشد.	برای	مبارزه	با	خطرات	
جدی	گرس��نگی،	شاخه	کمک	غذایی	س��ازمان	ملل	متحد	تحت	
نام	س��ازمان	غذایی	جهان	)WFP(	تشکیل	شده	در	بخش	کمک	
غذای��ی	در	مواقع	اضط��رار	و	ح��وادث	طبیعی	هم��کاری	غذایی	
دارد.			اخی��را	دفت��ر	برنامه	غذایی	جهان	در	افغانس��تان	اعالم	کرده	
اس��ت	که	حدود	60	درصد	از	کودکان	افغان	با	س��ؤ	تغذیه	مواجه	
هس��تند.	بیکاری	تأثیر	مس��تقیم	براوضاع	اقتصادی	خانواده	ها	دارد،	
بدین	لح��اظ	خانواده	های	فقیر	از	حق	دسترس��ی	به	غذای	کافی	و	
مناس��ب	محروم	می	باشند.	براس��اس	تحقیق	حاضر	در	سال	1391،	
حدود	48	درصد	از	اش��تراک	کننده	گان	گفت��ه	اند	که	هفته	یکبار	
گوش��ت	و	حبوبات	می	خورند.	هم	چنی��ن	37	درصد	آنان	گفته	اند	
که	فقط	هفته	یکبار	میوه	و	س��بزیجات	استفاده	می	کنند.	حدود	17	

درصد	ش��ان	3	مرتبه	و	10	درصد	ش��ان	دومرتب��ه	در	هفته	از	میوه	
یا	سبزی	اس��تفاده	می	کنند.	بقیه	در	این	زمینه	پاس��خ	نداده	اند.	این	
نش��ان	می	دهد	که	توان	اقتصادی	خانواده	ها	برای	خرید	گوش��ت	و	
میوه	بیشتر	از	این	تقاضا	نمی	کند.	درحالیکه	56,5	درصد	از	شرکت	
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کننده	گان،	در	برابر	این	پرسش	که	آیا	در	بازار	نزدیک	تان	گوشت	
و	میوه	یافت	می	شود؟	پاسخ	مثبت	داده	اند.	39درصد	شان	گفته	اند	
یافت	نمی	ش��ود.	اوقات	غذایی	در	افغانستان	معموال	در	24	ساعت	
سه	وقت	است.	95	درصد	اشتراک	کننده	گان	این	تحقیق	گفته	اند	
که	سه	بار	غذا	می	خورند،	اما	حدود	5	درصد	دیگر	آنان	یک	وقت	
یا	دو	وقت	غذا	می	خورند.	نمودار	زیر	این	رقم	را	نشان	می	دهد:	

حق دسترسی به آب صحی
آب	یکی	از	ضروری	ترین	نیازهای	اساسی	و	حیاتی	بشر	به	شمار	
م��ی	رود.	آب	با	کیفیت	و	صحی،	تضمین	کننده	س��المت	انس��ان	
اس��ت.	دسترس��ی	به	آب	آش��امیدنی	صحی		و	حفظ	الصحه	الزم،	
برای	داشتن	یک	زندگی	مثمر	و	صحت	مند	ضروری	می	باشد.آب	
به	عنوان	حیاتی	ترین	نیاز	بش��ر،	در	ص��در	نیازهای	روزانه	ی	اولیه	
ه��ر	فرد	ق��رار	دارد.	هرفرد	حق	دارد	که	به	آب	صحی	آش��امیدنی	

دسترسی	داشته	باشد.
کمبود	آب	آش��امیدنی	صحی	در	افغانستان	به	یک	معضله	جدی	
تبدیل	شده	است.	به	دلیل	عدم	استراتیژی	خاص	دولت	در	این	زمینه،	
عالوه	بر	کمبود	آب	به	دلیل	خشکسالی	های	اخیر،	غیرصحی	بودن	
آن	نیز	نگرانی	های	زیادی	را	به	وجود	آورده	است.تجمع	بیش	از	حد	
جمعیت	در	پایتخت	کشور،نبود	سیستم	کانالیزاس���یون،	فرهن��گ	
نادرست	اس��تفاده	از	آب،	ب�ي	توجه���ي	مسوولین	در	برابر	تخطي	
هاي	ش��هروندي	مبن�ي	برپاک	نگهداشتن	آب،	گسترش	خانه	هاي	

خودس��ر	در	شهرها،		اعمار	بلند	منزل	ها	و	رعای����ت	نکردن	سیستم	
درست	فاضالب،	ازدیاد	چاه	ه����اي	خودسر	جذب	کننده،	سرباز	
و	س��پتیک	،	ایجاد	فابریکه	های	تولیدی،	عدم	مدیریت	آب	وغیره	
س��بب	شده	است	تا	از	یک	سو	آب	هاي	سطحي	کشور	در	معرض	
خطر	باش��د	و	از	جانب	دیگر	س��طح		میزان	آلوده	گي	آب	را		بلند	

برده	و	شهروندان	را	ب���ا	تهدید	هاي	جدي		مواجه	سازد.

در	کابل	و	دیگر	ش��هرهای	افغانستان	برخی	مردم	آب	آشامیدنی	
خود	را	از	چاه	های	ش��خصی	به	دست	می	آورند.	این	چاه	های	آب	
در	نزدیکی	چاه	های	بدرفت	قرار	دارند	و	امکان	آلوده	ش��دن	آب	

آشامیدنی	به	مواد	فاضله	انسانی	باالست	.
انجنی��ر	داد	محم��د	بهی��ر،	رئیس	اداره	مس��تقل	آب	رس��انی	و	
کانالیزاسیون	افغانستان	مشکل	اصلی	آلودگی	آبها		را	در	نبود	ماستر	
پالن	شهری	می	داند.	به	باور	آقای	بهیر،		درنظر	نگرفتن	فاصله	الزم	
میان	چاه	هاي	آب	آشامیدنی	با	چاه	هاي	فاضالب	در	شهرک	هاي	
تازه	اعمار	ش��ده	خود	عاملي	اس��ت	که	باعث	آلودگي	آب	ها	مي	
گردد.وی	می	گوید	که،	تا	سیس��تم	آبرس��انی	در	شهر	ایجاد	نشود،	
س��اختن	سیستم	فاضالب	بی	فایده	اس��ت.	به	گفته	ی	آقای	بهیر	در	
س��ال	1979	مطالعاتی	در	زمینه	سیستم	فاضالب	شهر	کابل	صورت	
گرفته	اما	ای��ن	مطالعات	با	توجه	به	ازدیاد	نفوس	اکنون	پاس��خگو	
نمی	باش��د.داد	محمد	بهی��ر	می	گوید	که	برای	ایجاد	یک	سیس��تم	
کامل	معیاری	کانالیزیس��یون	در	شهر	کابل	به	شش	صد	ملیون	دالر	
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نیاز	است.1

بربنی��اد	اس��تیراتیژی	انکش��اف	ملی	افغانس��تان،	تا	س��ال	1391	
خورش��یدی	50	درصد	خانواده	ها	در	کابل	و	30	درصد	خانواده	ها	
در	س��ایر	ش��هرهاي	بزرگ	به	آب	نل	دسترسي	خواهند	داشت.	اما	
،	انجنیر	محم��د	نعیم	توخي	رییس	دیپارتمن��ت	هایدرو	جیولوژي	
وزارت	معادن	می	گوید،	در	شهر	کابل	30	درصد	مردم	از	آب	هاي	
صحي	آش��امیدني	بخش	آبرساني	اس��تفاده	مي	کنند	و	70	درصد	
دیگر	آناني	که	از	چاه	هاي	س��رباز	و	بمبه	ها	اس��تفاده	مي	کنند	که	

اکثرا	غیر	صحي	است.2

در	حال	حاضر	روزانه	40	تا	50	هزار	مترمکعب	آب	آش��امیدنی	
صحی	در	ش��هر	کابل	توزیع	می	شود.بر	اس��اس	استندرد	تخنیکی،	
ش��بانه	روز	ب��رای	هر	ف��رد	100	لیتر	آب	باید	در	نظر	گرفته	ش��ود.	
مس��وولین	آب	رس��انی،	این	تکمیل	این	معی��ار	را	در	حال	حاضر،	

خارج	از	توان	مالی	کشور	می	دانند.	براساس	برآورد	مقام	های	اداره	
آب	رسانی	و	کانالیزاسیون،	هشت	میلیارد	دالری	برای	اعمار	سیستم	

کانالیزاسیون	در	افغانستان	نیاز	است.3

آبهای	آل��وده	در	افغانس��تان،	به	ویژه	در	پایتخ��ت	پیامد	ناگوار	
1. خبرگزاری بست باستان- شهروندان از نبود سیستم فاضالب رنج می برند، نشر 
شده به تاریخ 27 اسد 1390، برگرفته شده 27 حوت 1392 از سایت این رسانه، 

516=id&1=http://bostnews.com/details_dr.php?cid :آدرس
2. کلید گروپ، آب حیاتی ترین نیاز بشر- نشرشده به تاریخ 27 جدی 1390، 

برگرفته شده به تاریخ 21 حوت 1392 از سایت این رسانه، آدرس: 
http://tkg.af/dari/report/research/7427-%

سیستم  اعمار  برای  دالر  ملیارد  هشت  به  افغانستان  دری-  دویچویله،   .3
کانالیزاسیون نیازدارد- منتشر شده ، جنوری 2014، برگرفته شده، اپریل 2014 

17353546-http://www.dw.de/AF/a :از سایت این رسانه، آدرس

را	برصحت	ش��هروندان	داش��ته	اس��ت.	گزارش	های	توسعه	انسانی	
س��ازمان	ملل	نش��ان	می	دهد	که	س��االنه	هزاران	انسان	به	خصوص	
کودکان	با	استفاده	از	آب	های	ناسالم	می	میرند.	این	گزارش	بحران	
کمب��ود	آب	و	اس��تفاده	از	آب	های	ناس��الم	را	یکی	از	جدی	ترین	
چالش	ها	در	مقابل	توس��عه	در	کشورهای	توس��عه	نیافته	به	حساب	
می	آید.	مسوولین	وزارت	صحت	عامه	نیز	از	وجود	آب	آلوده	ابراز	
نگرانی	می	کنند.غالم	سخی	کارگر	سخنگوی	وزارت	صحت	عامه	
کش��ور	می	گوید:»	سروی	این	وزارت	نش��ان	می	دهد	که	هنوز	46	
درصد	مردم	افغانستان	به	آب	آش��امیدنی	صحی	دسترسی	ندارند،	
که	این	امر	باعث	اسهال	در	اطفال	و	مرگ	آنان	می	شود،	در	پهلوی	

آن	امراض	دیگری	را	نیز	ناشی	می	شود«.4

فاصله	راه	الی	منبع	آب	آشامیدنی	یکی	از	مشکالتی	است	که	در	
اکثر	روستاها	و	محالت	دیده	می	شود.	این	دور	بودن	فاصله	راه،	در	
زمستان	مشکالتی	بیش��تر	را	برای	خانواده	ها	خلق	می	کند.	براساس	
در	 حاض��ر،	 تحقی��ق	
سال	1390	از	مجموع	
ش��ده	گان،	 مصاحب��ه	
83	درصد	و	در	س��ال	
	80 ح��دود	 	1391
درص��د	ش��ان	گفت��ه	
ان��د	فاصل��ه	راه	ال��ی	
به	صورت	 آب	 منب��ع	
یکطرفه	کمتر	از	یک	
می	باش��د. کیلومت��ر	
خانواده	های��ی	 ام��ا	
هس��تند	که	بیش��تر	از	
س��ه	کیلومتر	الی	منبع	
آب	فاصله	دارند.	این	
نم��ودار	در	این	زمینه	
وضاحت	داده	است:	

منابع	آب	آش��امیدنی	در	شهرها	و	روس��تاها	تاحدودی	متفاوت	
است.	در	روس��تاها	اکثرا	از	چش��مه،	کاریز	و	یا	دریاچه	ها	استفاده	
می	کنند.	درحالیکه	در	ش��هرها	بیشتر	مردم	از	چاها	و	یا	از	نل،	آب	
م��ورد	ضرورت	خ��ود	را	تأمین	می	کنند.	اما	خشکس��الی	های	چند	
س��ال	اخیر،	تأثیرات	منفی	در	روس��تاها	و	محالت	نیز	داش��ته	است	
و	دسترس��ی	به	چش��مه	و	کاریز	را	برای	مردم	محدود	ساخته	است.		
تحقیق	حاضر	که	دربرگیرنده	بررس��ی	در	ش��هر	و	دهات	است	در	
مجموع	نشان	می	دهد	که	بیشتر	مردم	از	چاه	عمیق	استفاده	می	کنند.	
براساس	بررس��ی	این	تحقیق،	در	سال	1390	،	37,5	درصد	مردم	و	

4. کلید گروپ، همان 
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در	س��ال	1391،	28,5	درصد	از	اش��تراک	کننده	گان	گفته	اند	که	
آب	آشامیدنی	خود	را	از	چاه	عمیق	به	دست	می	آورند.	

فامیل	ها	در	مورد	به	دست	آوردن	آب	صحی	اغلبا	با	چالش	هایی	

نیز	مواجه	اند.	کافی	نبودن	آب،	ش��وربودن	آب،	عدم	صحی	بودن	
آب،	اس��تفاده	از	منبع	مش��ترک	با	حیوانات،	خش��ک	ش��دن	چاه	
آب	و	انتظ��ار	طوالنی	در	صف	آب؛	از	مس��ایلی	اند	که	اش��تراک	
کننده	گان	این	تحقی��ق	از	آن	به	عنوان	چالش	های	عمده	یاد	نموده	
ان��د.	خشکس��الی	های	اخیر،	مردم	را	از	ناحیه	آبه��ای	زراعتی	نیز	با	
دش��واری	های	مواجه	ساخته	اس��ت.	در	حالیکه	کش��ور	افغانستان	
مناب��ع	سرش��ار	آب	دارد	ام��ا	ضعف	مدیریت	در	آب	باعث	ش��ده	
اس��ت	که	بیشتر	مردم	این	کشور	از	دسترسی	به	آب	محروم	بمانند.	
ارزیابی	ه��ای	وزارت	انرژی	و	آب	نش��ان	می	ده��د	که	ذخایر	آبی	
افغانس��تان	ب��ه	75	میلیارد	متر	مکعب	می	رس��د	ک��ه	از	این	میان	70	
درصد	آن	را	کش��ورهای	همس��ایه	به	خصوص	ایران	و	پاکس��تان	
استفاده	می	نمایند	و	30	درصد	آن	به	مقاصد	داخلی	استفاده	می	شود.	
بررسی	های	نظارت	ساحوی	کمیسیون	حقوق	بشر	نشان	می	دهد	که	
در	س��ال	1390	حدود	73	درصد	و	درسال	1391،	87,7%	اشتراک	

کننده	گان	گفته	اند	که	آب	زراعتی	شان	کافی	نمی	باشد.	

منازعه باالی آب:	منازعات	و	برخورد	های	ناشی	از	مشکالت	
آب	بین	اقوام	و	حتی	کش��ور	ها	در	حال	افزایش	اس��ت.	به	عقیدهء	
برخی	کارشناسان	جنگ	های	آینده	در	جهان	بر	سر	منابع	نفتی	نی،	
بلکه	باالی	آب	خواهد	بود.	افغانس��تان	از	جملهء	کشور	هایست	که	

منابع	سرش��ار	و	سرچش��مهء	دریای	ها	بزرگ	و	پر	آب	منطقه	را	در	
قلمرو	خود	دارد،	اما	کمترین	استفاده	را	از	این	منابع	آبی	اش	می	کند.
ارزیابی	ها	نشان	می	دهند	که	70	درصد		آب	افغانستان	را	کشورهای	

همسایه	به	خصوص	ایران	و	پاکستان	استفاده	می	کنند.		منابع	آب	و	
مدیریت	س��الم	آن	می	تواند	میزان	عاید	سرانه	را	در	کشورهای	مثل	
افغانس��تان	که	زارعت	نقش	مهم	در	س��اختار	اقتصادی	شان	دارد،	
به	صورت	چشم	گیر	افزایش	داده	و	منجر	به	رشد	اقتصادی	شود.1		

منازعه	باالی	آب	زراعتی	و	یا	آب	آش��امیدنی	در	نقاط	مختلف	
افغانس��تان	به	عنوان	یک	مش��کل	اساس��ی	وج��ود	دارد	که	گاهی	
منج��ر	به	جنگ	های	فزیکی	میان	اف��راد	نیز	می	گردد.	این	منازعات	
گاه��ی	در	قریه	می��ان	افراد	و	یا	میان	یک	قریه	ب��ا	قریه	دیگر	اتفاق	
می	افتد.	مطابق	تحقیق	حاضر،	در	س��ال	1390،	از	مجموع	اشتراک	
کننده	گان،	40	مورد	گفته	شده	است	که	برسر	آب	منازعه	دارند.	از	
آن	جمع	19	مورد	ش��ان	در	قریه	خود	شان	و	21	مورد	با	قریه	دیگر	
منازعه	باالی	آب	جریان	داش��ته	است.	اما	در	سال	1391	شمار	این	
موارد	باال	رفته	و	از	مجموع	6429	تن	مصاحبه	شونده،	96		تن	شان	
گفته	اند	که	باالی	آب	منازعه	دارند.	هم	چنین	گفته	ش��ده	است	که	
بیش��تر	این	منازعات	از	طریق	ش��ورای	محلی	یا	جرگه	قومی	حل	و	

فصل	می	گردد.	

1. دویچویله، دری، رابطه میان آب و توسعه اقتصادی در افغانستان، منتشر شده 
http:// :آپریل 2012، برگرفته شده، آپریل 2014 از سایت این رسانه: آدرس

16218989-www.dw.de-/a
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دسترسی	به	صحت،	یکی	از	حقوق	اساسی	
انسانهاس��ت	که	هر	فرد	حق	دارد	تا	صحتمند	
زندگی	کند	و	از	حق	صحت	برخوردار	باشد.	
ب��ر	خ��ورداری	از	نعمت	صح��ت	وخدمات	
صحی	در	منشور	سازمان	صحی	جهان	چنین	
تصریح	گردی��ده	اس��ت:»تمطع	وبرخوردار	
ش��دن	از	معیارات	عالی	صحت	حق	اساس��ی	
انس��ان	بوده	که	بدون	هر	نوع	تبعیض	وامتیاز	
در	خدمت	هر	یک	از	افراد	بشر)جامعه(قرار	

داده	شود«.1

صحت،	جز	ضروریات	زندگی	بش��ر	بوده	
و	برای	تأمین	آن	الزم	اس��ت	تا	سهولت	های	
گردد.	در	ماده	دیگر	اساسی	در	این	زمینه،	از	سوی	مسوولین	فراهم	

منشور	سازمان	صحی	جهان))WHOآمده	است	که:»حکومت	ها	
در	برابر	صحت	مردم	خویش	مس��ئول	اندکه	با	اتخاذ	تدابیر	عمومی	
واختصاصی	آنرا	تأمین	نمایند«.2	افغانستان	یکی	از	اعضای	سازمان	
صحی	جهان	بوده	و	مطابق	قوانین	این	س��ازمان،	کش��ورهای	عضو	
مکلف	اند	تا	در	راس��تای	توس��عه	خدمات	صحی،	اقدامات	عملی	

نمایند.

ماده	25	اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر،	صراحت	دارد	که	هرکس	
از	حق	صحت	برخوردار	است.	در	بند	دوم	این	ماده	آمده	است	که	
م��ادران	و	کودکان	حق	دارند	ک��ه	از	کمک	و	مراقبت	مخصوص	

بهره	مند	شوند.3

دسترسی	به	خدمات	صحی	در	قانون	اساسی	افغانستان	نیز	تأکید	
شده	است.	مطابق	ماده	52	قانون	اساسی	افغانستان	دولت	تسهیالت	
صح��ی	رایگان	را	برای	هم��ه	اتباع،	مطابق	به	اح��کام	قانون	فراهم	

می	نماید.4

1. http://www.who.int/about/en/
2. همان

از نشرات کمیسیون  3. اعالمه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948، 
مستقل حقوق بشر افغانستان

4. قانون اساسی افغانستان، از نشرات کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی- چاپ 1390

افغانس��تان	به	تاریخ	24	اپریل	1983	به	میث��اق	بین	المللی	حقوق	
اقتص��ادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	ملحق	گردیده	اس��ت.	در	ماده	12	
میثاق	بین	المللی	حقوق	اقتصادی	اجتماعی،	آمده	است	که	دولت	ها	
مکلف	اند	تا	حق	هرکسی	را	به	بهره	مندی	از	بهترین	حال	سالمت،	
جس��می	و	روحی	ممکن	الحصول	به	رسمیت	بشناسد	و	تدابیری	را	

برای	تأمین	کامل	این	حق	اتخاذ	نماید.5		

بر	اساس	تبصره	عمومی	کمیته	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی،	حق	
دسترسی	به	صحت،	باید	بدون	تبعیض	برای	همه	گان	قابل	دسترسی	
باشد.	هم	چنین	خدمات	و	تسهیالت	صحی،	برای	تمام	اقشار	جامعه	

میسر	باشد.

دسترسی به خدمات صحی
افزای��ش	مراکزصحی	طی	چند	س��ال	اخیر	از	دس��ت	آوردهای	
عمده	وزارت	صحت	افغانستان	می	باشد.	مطابق	برنامه	انکشاف	ملی	
افغانستان	مجموعه	خدمات	صحی	الی	سال	1389	حدود	90	درصد	
نفوس	کشور	را	تحت	پوشش	قرار	دهد.6	اما	مسوولین	صحت	عامه،	
در	حال	حاضر	از	توس��عه	62	درصدی	خدمات	صحی	در	ش��هر	و	
دهات	افغانس��تان،	س��خن	می	گویند.به	گفته	ی	سخنگوی	وزارت	
5. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 16 دسامبر 

1996 – از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص7
6. فشردۀ استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، 1387-1391 سافت- )پی، دی، 

اف(

بخش پنجم
حق صحت
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صحت	عامه،	طی	ده	سال	گذشته	میزان	دسترسی	به	خدمات	صحی	
از	8	درصد	به	62	درصد	رسیده	است.1		این	نشان	می	دهد	که	هنوز	
اهداف	انکش��اف	ملی	افغانس��تان	برآورده	نشده	اس��ت.		بر	اساس	
تحقیقاتی	که	کمیس��یون	حقوق	بش��ر،	در	رابطه	به	وضعیت	حقوق	
اقتص��ادی	و	اجتماعی	در	س��ال	89	انجام	داده،	ح��دود	60	درصد	
مردم	به	صحت	دسترس��ی	داشته	اند.2	در	تحقیق	حاضر،	بیش	از	62	

درص��د	اش��تراک	کننده	گان	
گفت��ه	ان��د	ک��ه	ب��ه	خدمات	
دارند،اما	 دسترس��ی	 صح��ی	
ای��ن	دسترس��ی	باچالش	های	

متعددی	همراه	است.	
مس��لکی،	 داکتران	 کمبود	
نب��ود	تعمی��ر	ب��رای	تعدادی	
از	مراک��ز	صحی	و	ب��ه	موقع	
نب��ود	 اکم��االت،	 نرس��یدن	
امبوالنس	از	جمله	عمده	ترین	
امکانات	صحی	 چالش	ه��ای	
ی��اد	ش��ده	اس��ت.	هم	چنین،	
کمبود	ادویه،	کمبود	وس��ایل	

1. بی بی سی، 38 درصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند، 
نشر شده به تاریخ 19 حمل 1391 برگرفته شده به تاریخ 20 حوت 1392 از 

سایت این رسانه، آدرس:
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/04/120407_k02-
afghan-health-

حقوق  کمیسیون  افغانستان-  در  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  وضعیت   .2
بشرسال88-89 هه.ش، ص 47

طبی،	نبود	امکانات	تس��هیالت	در	مراکز	صحی،	قیمت	باال	و	غیره	
از	چالش	دیگریس��ت	که	مصاحب��ه	کننده	گان	ای��ن	تحقیق	از	آن	
یاد	نموده	اند.	نمودار	باالی	صفحه	چالش	های	یاد	ش��ده	را	نش��ان	

می	دهد.	
دور	بودن	مراکز	صحی	هنوز	هم	به	عنوان	یک	معضل	محسوب	
می	ش��ود.	نمودار	ذیل	نشان	می	دهد	که	در	سال	1390	حدود	21,2	

درصد	و	س��ال	1391	ح��دود	18,8	درص��د	از	مصاحبه	کننده	گان	
گفته	اند	که	فاصله	ش��ان	ال��ی	مرکز	صحی	به	طور	یک	طرفه،	بیش	
از	5	کیلومتر	می	باش��د.		در	این	صورت	اف��راد		برای	اینکه	مریض	
خود	را	به	مرکز	صحی	برس��انند،	باید	راه	های	دشوار	و	کوهستانی،	
را	بپیمایند.امبوالنس	از	لوازم		اولیه	یک	یک	مرکز	صحی	به	شمار	
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می	رود	که	باید	مراجعین	به	آن	دسترسی	داشته	باشند.	

اما	کمب��ود	امبوالنس،	در	کلنیک	ها	و	ش��فاخانه	ها،	همچنان	به	
عنوان	یک	معضل	باقی	مانده	و	مردم	از	این	ناحیه	بادش��واری	های	
مواج��ه	بوده	و	مریض��ان	عاجل	خود	را	در	س��روقت	نمی	توانند	به	

مراکز	صحی	انتقال	دهند.	

در	این	تحقیق،	در	س��ال	1390	از	مجموع	4629	اشتراک	کننده	
تعداد	3174	تن	ش��ان	که	49,4	درصد	این	رقم	را	تشکیل	می	دهند،	
و	در	س��ال	1391	حدود	52	درصد	از	اشتراک	کننده	گان	گفته	اند	

که	امبوالنس	وجود	ندارد.	
خدمات	یا	مراج��ع	صحی	یکی	از	بحث	ه��ای	دیگر	این	تحقیق	
اس��ت.	انتخاب	نوعیت	مراجع	صحی،	بیش��تر	ب��ه	وضع	اقتصادی	و	
چگونگی	دسترسی	مردم	بستگی	دارد.		تحقیق	حاضر	نشان	می	دهد	
که	بیش��ترین	اف��راد،	)50	الی	60(	درصد	ش��ان،	هنگام	مریضی	در	

کلنیک	دولتی	مراجعه	می	کنند.	

مراکز	صحی	خصوصی،قابله	و	دایه	محلی	از	دیگر	مراجع	صحی	
محس��وب	می	ش��ود	که	مردم	به	آن	مراجعه	می	کنن��د.	نمودار	زیر،	

خدمات	صحی	برای	فامل	را	نشان	می	دهد:

به	گفته	وزیر	صحت	عامه،	در	گذشته	در	سراسر	کشور	در	حدود	
400	مرکز	صحی	وجود	داشت	در	حالی	که	امروز	تعداد	این	مراکز	
عمومی	صحی	به	1700	مرکز	می	رسد،	عالوه	براین	به	شمول	مراکز	
تداوی	تخصصی	شامل	توبرکلوز،	مالریا،	مراکز	سیار	و	غیره	تعداد	

مجموعی	مراکز	صحی	در	سراسر	کشور	به	2166	مرکز	می	رسد.1			
کمب��ود	مرک��ز	درمانی	ام��راض	روان��ی	در	مرک��ز	و	والیت	های	
افغانس��تان	از	چالش	هایی	دیگریس��ت	که	مردم	به	آن	مواجه	است.	
بر	اس��اس	امارهای	که	پس	از	س��قوط	رژیم	طالبان	صورت	گرفته	
اس��ت،	گفته	می	ش��ود	که	بیش	از	نصف	جمعیت	افغانستان	مبتال	به	
مشکالت	روانی	و	عصبی	هس��تند.	اکثر	این	تحقیقات	توسط	منابع	
معتبر	جهانی	صورت	گرفته	و	وزارت	صحت	عامه	کشور	نیز	ان	را	
تایید	می	کند.2		وزارت	صحت	عامه	گفته	اس��ت	که	بیش	نیم	مردم	
این	کش��ور	دچار	یک��ی	از	انواع	بیماری	های	روانی	هس��تند.	با	این	
حال	نیز	دیده	می	ش��ود	که	دولت	افغانستان	به	این	مشکل	بی	توجه	

بوده	است.	

نبود	مراکز	درمانی	روانی	در	اکثر	والیت	های	افغانس��تان	س��بب	
شده	است	که	مردم	نتوانند	مریض	های	شان	را	تداوی	نمایند.

مرگ و میر مادران
مطابق	میثاق	بین	المللی	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی،	کش��ور	های	
عضو	تدابیر	الزم	ب��رای	تقلیل	مرگ	و	میر	کودکان	اتخاذ	می	کند.	
هم	چنی��ن،	کاهش	م��رگ	و	میر	م��ادران،	یکی	از	اه��داف	برنامه	

1. همان.
2. روزنامه افغانستان، تشدید و گسترش مشکالت روانی در جامعه، منتشر شده 

در سرطان 1390- آدرس: 
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_
id=121562
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انکشاف	ملی	افغانس��تان	نیز	می	باشد.	در	رکن	سوم،	بخش	اهداف	
اقتصادی	و	اجتماعی	برنامه	انکشاف	ملی	افغانستان	آمده	است	که	:	
»میزان	مرگ	و	میر	مادران	سنین	5	سال،	تا	سال	1391	خورشیدی،	
21	درصد	کاهش	خواهد	یافت.	–میزانمرگومیر	مادران	35	درصد	

کاهش	خواهد	یافت«.1	مس��ئولین	صحت	عامه	ب��ه	این	باور	اند	که	
مرگ	و	میر	زنان	و	اطفال	نسبت	به	سال	های	گذشته	به	صورت	قابل	
مالحظه	ای	کاهش	یافته	است.	به	باور	ثریا	دلیل	وزیر	صحت	عامه،	
بلند	رفتن	سطح	آگاهی	مردم،	دسترسی	واستفاده	از	ادویه،	افزایش	
تعداد	مراکز	صحی	در	مناطق	مختلف	و	به	خصوص	افزایش	تعداد	
قابله	ها	عامل	عمده	کاهش	مرگ	و	میر	زنان	و	اطفال	می	باشداما	در	
والیات	ناامن،	هنوز	هم	بعضی	مش��کالت،	از	جمله	محدودیت	در	

استخدام	داکتر	زن	وجود	دارد.	

	Save the(	کودکان	نجات	الملل��ی	بین	س��ازمان	حال	همین	در
Children(می	گوید	که	تالش��ها	دراین	زمینه	سبب	شده	حدود	
70	درصد	از	ش��مار	مرگ	و	میر	مادران	کاس��ته	شود.	به	گفته	این	
س��ازمان،	بهبود	وضعیت	مادران	و	ن��وزادان	افغان	در	نتیجه	افزایش	
دسترس��ی	مادران	و	نوزادان	به	خدم��ات	صحی،	اجرای	برنامه	های	
ایمن	س��ازی	یا	واکسیناس��یون،	افزایش	ش��مار	کارمندان	صحی	و	

ارتقای	آگاهی	زنان	و	دختران	صورت	گرفته	است.	

بر	اساس	تحقیق	حاضر،	بیشترین	اشتراک	کننده	گان	این	مصاحبه	
گفته	اند	که	در	والدت	طفلی	که	در	خانواده	ش��ان	متولد	شده	اند،	
اقارب	ش��ان	کمک	نموده	ان��د.		هم	چنین	20	درصد	از	اش��تراک	

1. برنامه انکشاف ملی افغانستان- ص 14

کننده	گان	گفته	اند	که	داکت��ر	یا	نرس	به	آنها	همکاری	نموده	اند.	
دایه	محلی	یکی	از	مرجع	های	مروج	محسوب	می	شود	که	در	زمان	
تولد	طفل	به	آنها	مراجعه	می	ش��ود.	بر	اساس	تحقیق	حاضر،	10	الی	

20	درصد	خانواده	ها	به	دایه	محلی	مراجعه	کرده	اند.	

بر	اس��اس	گفته	های	وزیر	صحت	عامه،	نتایج	درج	شده	در	یک	
س��روی	نش��ان	می	دهد	که	10	س��ال	قبل	آمار	مرگ	و	میر	مادران	
1600	مادر	از	یک	صد	هزار	والدت	بود	که	در	س��الهای	اخیر،	این	

رقم	به	327	مادر	رسیده	که	5	برابر	کاهش	یافته	است.	2

بر	اس��اس	آمارهای	کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	در		
تحقیق	حاضر،	در	س��ال	90،	حدود	3,7	درص��د	از	رقم	)237(	تن	
گفته	اند	که	در	یک	سال	اخیر	یک	مادر	را	در	فامیل	در	اثر	والدت	
از	دس��ت	داده	اند،	و	95,8	درصد	شان	جواب	منفی	داده	اند.	اما،	در	
س��ال	1391	از	مجموع	8202	تن	اشتراک	کننده،	2,8	درصد	شان،	
از	رقم	)230(	تن،	گفته	اند	که	در	یک	س��ال	اخیر،	در	فامیل،	یک	
مادر	را	در	اثر	والدت	از	دست	داده	اند.	95,7	درصد	شان	گفته	اند	
که	شاهد	چنین	مورد	در	فامل	نبوده	اند.	این	نشان	می	دهد	که	تعداد	
مرگ	و	میر	مادران	در	دو	س��ال	اخیر	چن��دان	تفاوت	نکرده	و	تنها	
یک	درصد	کاهش	را	نش��ان	می	دهد.		هم	چنین،	در	سال	90	حدود	
5,1	درصد	مصاحبه	کننده	گان	در	برابر	این	پرسش	که	آیا	در	یک	
س��ال	گذش��ته	در	فامیل	تان	طفلی	را	هنگام	والدت	از	دست	داده	
ای��د؟	جواب	مثبت	داده	اند.	و	این	رقم	در	س��ال	91	به	4,4		درصد	

رسیده	است،	که	کمتر	از	یک	درصد	کاهش	را	نشان	می	دهد.	

http://www.bbc.co.uk/ :2. بی بی سی، گزارش از علی یاور سلیمی.آدرس
_080530/05/2008/persian/afghanistan/story
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همچنان	گزارشی	که	از	س��وی	وزارت	صحت	عامه	منتشر	شده	
آمده	اس��ت	که	مرگ	و	میر	اطفال	پایین	تر	از	5	س��ال	در	گذش��ته	
257	طفل	در	یک	هزار	طفل	بود	که	به	97	طفل	کاهش	یافته	است	
و	اطفال	پایین	تر	از	یک	سال	نیز	161	طفل	از	یک	هزار	طفل	بوده	
که	به	77	طفل	رس��یده	است.ارقام	نشان	می	دهد	که	بیشترین	عوامل	
مرگ	و	میر	نزد	اطفال	زیر	پنج	س��ال	از	سبب	اسهاالت	و	سینه	بغل	
است.وزیر	صحت	عامه	می	گوید	که	با	معرفی	و	تطبیقواکسین	های	
جدید	که	با	تکنالوژی	بهتر	س��اخته	شده	،	میزان	مرگ	و	میر	اطفال	

کاهش	قابل	مالحظه	را	خواهد	یافت.	

والدت	های	بدون	وقفه	و	عدم	رس��یدگی	به	نوزادان،	از	مس��ایل	
دیگریس��ت	که	می	تواند	باعث	خطر	م��رگ	مادران	گردد.	به	گفته	
ی	مس��وولین	وزیر	صحت	عامه،	فاصله	بین	والدت	ها	نسبت	به	سال	
گذش��ته	خوب	بوده	است.	مثال	در	گذش��ته	حدود	8	درصد	مردم	
افغانس��تان	در	بین	والدت	نوزادان	خود	فاصل��ه	ایجاد	می	کردند	و	

امروز	به	30	درصد	رسیده	است.1

امراض ساری و خطرناک
امراض	ساری	یکی	از	مسایلی	است	که	زندگی	افراد	را	می	تواند	
در	مع��رض	خطر	قرار	دهد.	خطر	توس��عه	امراض	س��اری	در	میان	
جوامع��ی	که	از	امکانات	کمتر	صحی	برخوردار	اند،	بیش��تر	وجود	
دارد.	س��ازمان	صحی	جهان	نی��ز	در	واقع	به	منظ��ور	جلوگیری	از	
امراض	س��اری	تش��کیل	یافت.	در	منشور	این	س��ازمان	تأکید	شده	
است	که	برای	جلو	گیری	از	امراض	خطرناک،	جامعه	جهانی	باید	
همکاری	نماید.	در	این	منش��ور	آمده	است	که:	»انکشاف	نامتوازن	
ملل	جه��ان	در	امور	صحی	خاصتأ	کنترول	امراض	س��اری	به	مثابه	
یک	خطر	جدی	جامه	بش��ری	را	تهدید	نموده	که	این	خود	ایجاب	

همکاری	جامعه	جهانی	را	می	نماید«.	

دراس��تراتیژی	انکشاف	ملی	افغانس��تان،	در	بخش	صحت	آمده	
اس��ت	که:»اولویت	عمدۀ	س��کتورصحت	این	اس��ت	که	به	مسائل	
صح��ی	دارای	اولویت	ازطریق	پوش��ش	همگانی	مجموعۀخدمات	
صحی	اساسی،رس��یده	گی	کند.	دولت	به	تطبیق	مجموعۀخدمات	
صح��ی	اولی��ه	ادام��ه	داده	ومراجع	ارتباط��ی	ایراک��ه	مریضان	رابه	
مراکزصح��ی	خدمات	اولیه	وص��ل	مي	کنند،	تقوی��ت	مي	نماید.
به	طورمش��خص،	دول��ت	خدمات	صحت	م��ادران	رادرعرصه	های	
رهنمای	خانواده	ومس��ائل	مربوط	به	مادران؛	بهبود	وضعیت	تغذیۀ	
مادارن	و	اطفال؛	کنترول	امراض	ساری	باتوجه	به	تأثیرات	نامطلوب	

آنها	باالی	وضعیت	صحی	مردم،	تقویت	مي	نماید«.2

ای��دز	یا	HIV	از	جمله	امراض	س��اری	محس��وب	می	ش��ود	که	
1. رادیو دری، وضعیت صحی افغانستان... ، نشر شده در حمل 90 برگرفته شده 

در قوس 92 از سایت این رسانه. ادرس:
 http://dari.irib.ir/political/item/21054-%

2. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، همان.

کش��ورهای	دنیا	از	آن	رنج	می	برند.	براس��اس	آمارهاي	سال	2012	
میالدي	تعداد	مبتالیان	به	ویروس	)اچ،	آي،	وي(	در	سراس��ر	جهان	
34	میلیون	نفر	و	تا	کنون	36	میلیون	تن	به	علت	این	بیماري	خطرناک	
جان	هاي	خویش	از	دس��ت	داده	که	نصف	آن	را	زنان	تشکیل	مي	
دهند.	به	گفته	ثریا	دلیل	وزیر	صحت	عامه،تعداد	مبتالیان	به	مرض	
ایدز	در	افغانس��تان	1250	نفر	میباش��د	که	85	درص��د	آن	را	مرد	و	
15	درصد	زن	می	باشند.	همچنان	براساس	آمار	هاي	سازمان	صحي	
جهان��ي	2	تا	3	هزار	نفر	در	افغانس��تان	داراي	)اچ،	آي،	وي(	مثبت	

مي	باشند	.

بیماریتوبرکلوز	که	بر	اثر	مبارزه	مستمر	با	عوامل	ابتال	به	آنها،	و	باال	
رفتن	سطح	زندگی	در	بسیاری	از	کشورهای	جهان	به	حد	اقل	خود	
رس��یده	اند،	اما	در	افغانستان	هنوز	هم	به	دالیل	مختلف،	این	مرض	
ه��زاران	تن	را	تهدید	می	کند.	عواملی	مانند	آلودگی	هوا،	آلودگی	
آب	های	آشامیدنی،	نبود	سیس��تم	کانالیزاسیون،	نبود	شفاخانه	های	
مجهز	برای	تش��خیص	و	تداوی	در	سراسر	کش��ور،	ناآگاهی	اکثر	
مردم	و	پایین	بودن	سطح	سواد،	نا	امنی	و	اعتیاد	به	مواد	مخدر،	قالی	

بافی	در	تقویه	این	مرض	نقش	دارد.	

ابتال	به	مرض	مالریا	یکی	از	معضالت	دیگر	در	افغانستان	شمرده	
می	شود	که	ساالنه	هزاران	تن	به	آن	مصاب	می	گردد.	مطابق	اعالمیه	
وزارت	صحت	عامه،	در	س��ال	1390	حدود391	هزار	واقعه	مالریا	
از	تمام	کش��ور	گزارش	داده	ش��ده	اس��ت	که	این	رقم	نشان	دهنده	
19	در	صد	کاهش	نس��بت	به	س��ال	گذش��ته	و	38	در	صد	کاهش	
نظربه	س��ال	2002میباش��د.	بر	اس��اس	این	اعالمیه،	واقعات	مرض	
مالریا	در	افغانس��تان	بیشتر	در	مناطقی	دیده	میشود	که	در	آن	شالی	
کش��ت	میش��ود	و	والیت	های	ننگرهار،	کنر،	لغمان،	بغالن،	کندز،	
تخار،	بدخش��ان،	بلخ،	فاریاب،	بادغیس،	ه��رات،	هلمند،	قندهار	و	
خوست	بیش��تر	به	خطر	مالریا	مواجه	میباشند.3	کاهش	مالریا	یکی	
از	اهداف	انکشافی	هزاره	ملل	متحد	بوده	که	تمام	کشورهای	جهان	
برای	رس��یدن	ب��ه	آن	متعهد	اند	و	25	اپریل	به	مثاب��ه	تجلیل	از	روز	
همبس��تگی	جهانی	برای	کنترول	مؤثر	مالریا	در	جهان	ش��اهد	این	

واقعیت	میباشد.	

واکسین
واکس��ین	یک��ی	از	ضرورت	های��ی	صحی	برای	اطفال	به	ش��مار	
م��ی	رود.	بر	اس��اس	گزارش	ه��ای	وزارت	صحت	عام��ه،	اکثریت	
مناطق	دور	دس��ت	کش��ور،	تحت	پوش��ش	خدمات	واکسین	قرار	
دارند.		مطابق	آمار	این	وزارت،	در	س��ال	1391	س��ی	وهفت	واقعه	
مثبت	پولیو،	در	کش��ور	تثبیت	گردیده	اس��ت.	این	درحالیست	که	

 -13921 3
برگرفته شده ، جدی 1392 با این آدرس:

 http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=1
3793&mid=17589&ItemID=36761
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درهمین	س��ال،	)1391(	ح��دود	90	درصد	کودکان	از	واکس��ین	
مستفید	شده	اند.1	بعضی	مناطق	به	دلیل	مشکالت	امنیتی	از	واکسین	
محروم	بوده	اند.	در	بعضی	موارد	طالبان	مانع	اجرایی	طرح	واکسین	
فلج	اطفال	ش��ده	اند	که	این	یک	امر	نگران	کننده	می	باشد.		نظارت	
س��احوی	کمیسیون	حقوق	بش��ر	در	سال	1389	نش��ان	می	دهد	که	
74,9	درصد	مردم	گفته	اند	که	طفل	زیر	5	س��ال	شان	به	طور	منظم	

واکسین	شده	است.	

در	همین	حال،	مطابق	این	بررس��ی،		در	سال	1390	حدود	72,4	
درصد	مصاحبه	کننده	گان	گفته	اند	که	اطفال	زیر	سن	5	سال	شان،	
به	طور	منظم	واکسین	شده	اند.	23,8	درصد	شان	پاسخ	منفی	داده	اند.	
اما	در	س��ال	1391	از	مجموع	8202	تن	نزدیک	به	82	درصد	ش��ان	
گفته	اند	که	اطفال	زیر	پنج	س��ال	ش��ان	به	طور	منظم	واکسین	شده	
اس��ت.	14,9	درصد	شان	پاس��خ	منفی	داده	اند.	نمودار	زیر	این	رقم	

را	نشان	می	دهد:	

اعتیاد
اعتیاد	به	مواد	مخدر،	پدیده	ای	اس��ت	که	در	چند	س��ال	اخیر	در	
افغانستان	افزایش	چش��م	گیری	داشته	است.	این	پدیده	تباه	کننده،	
منحصر	به	مردان	نمانده،	بلکه	دامن	گیر	زنان	و	اطفال	نیز	شده	است.	
اعتی��اد	به	مواد	مخدر	ع��الوه	از	اینکه	تهدید	ج��دی	برای	زندگی	
شخص	معتاد،	به	حس��اب	می	آید،	باعث	از	هم	پاشیدن	خانواده	ی	
ش��ان	نیز	می	گردد	که	این	امر	تأثیر	مس��تقیم	روی	سرنوشت	زنان	و	
کودکان	خانواده	می	تواند	داش��ته	باشد.	گزارش	های	تکاندهنده	ی	
در	مورد	معتادین	وجود	دارد	که	قابل	نگرانی	می	باش��د.	بر	اس��اس	
گزارشی	که	از	سوی	دولت	امریکا	در	مورد	افغانستان	منشتر	شده،	
حدود	1,3	میلیون	نفوس	افغانس��تان	ابتال	به	مواد	مخدر	اند.	هرچند	
مس��وولین	صحی	در	افغانستان	در	طی	چند	سال	اخیر	اقدام	هایی	را	

1. وزارت صحت عامه، کمپاین محو پولیو...، نشر شده در اگوست 2013، برگرفته 
شده فیبروری 2014  از سایت رسمی این اداره، با این آدرس:

  http://moph.gov.af/fa/news/82513

انج��ام	داده	اند،	اما	این	کارکردها،	در	حدی	نبوده	اس��ت	که	تعداد	
معتادین	را	در	کش��ور	کاهش	دهد.	عدم	سرمایه	گزاری	اساسی	در	
این	بخش	از	سوی	نهادهای	داخلی	و	خارجی،	عدم	توجه	حکومت	
در	این	زمینه،	باعث	ش��ده	اس��ت	که	تعداد	معتادین	به	ش��کل	روز	
افزون	بلند	برود.	افغانستان	در	میان	کشورهای	دیگر،	بلند	ترین	آمار	
معتادین	را	به	خود	اختصاص	می	دهد.	فقر،	بیکاری،	بی	سرنوشتی،		
ناامنی،	خش��ونت	های	خانوادگ��ی،	مهاجرت،	کارهای	ش��اقه،	بی	
س��وادی	همه	از	عوامل	اعتیاد	به	شمار	می	رود.	به	گفته	ی	مسوولین	
وزارت	صحت	عامه،	حدود	12	درصد	ش��فاخانه	اختصاصی	برای	
تداوی	معتادین	وجود	دارد	که	دارای	20	بس��تر	می	باشد	و	هم	چنین	
6	مرک��ز	دیگر	برای	تداوی	معتادی��ن	در	6	والیت	فعالیت	می	کند.	
دیده	می	شود	که	در	مقایسه	به	ارقام	معتادین،	این	مراکز	و	خدمات	
صحی	برای	آنه��ا	کافی	نبوده	و	نمی	توان	به	تداوی	معتادین	به	طور	
اساسی	رسیدگی	نمود.	مصاحبه	هایی	که	از	سوی	برخی	رسانه	ها	با	
معتادین	صورت	گرفته	،	اکثر	آنان	خواهان	تداوی	رایگان	از	سوی	

حکومت	می	باش��ند،	اما	حکومت	در	این	زمینه	اقدام	اساسی	نکرده	
است.	

آلودگی هوا و محیط زیست
محیط	زیست	سالم	از	جمله	ی	حقوق	مندرج	در	نسل	سوم	حقوق	
بشر	است.در	این	زمینه	اسناد	بین	المللی	متعددی	به	تصویب	رسیده	
اس��ت.	دولت	براس��اس	مادۀ	15	قانون	اساس��ی	جمهوری	اسالمی	
افغانس��تان	مکلف	ب��ه	اتخاذ	تدابیر	الزم	و	حفاظ��ت	از	جنگالت	و	
محیط	زیست	اس��ت.	عالوه	از	تهدید	های	ناامنی،	فقر،	تروریسم	و	
غیره	که	متوجه	مردم	افغانس��تان	است،		چالشهای	محیط	زیستی	از	
تهدیدهای	جدی	و	خطرناک	به	ش��مار	م��ی	رود.	آلودگی	هوا	در	
ش��هرهای	بزرگ	افغانس��تان،	به	ویژه	در	کابل	یک��ی	از	معضالت	
جدی	محسوب	می	ش��ود.	هرچند	آلودگی	هوا	در	دیگر	شهرهایی	
کشور	بررسی	نشده،	اما	به	گفته	مسوولین	اداره	محیط	زیست،	شهر	
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کابل	در	جمع	10	آلوده	ترین	شهر	دنیا	از	نگاه	هوا	قرار	دارد.1	اداره	
محیط	زیس��ت	می	گوید	ک��ه	آلودگی	هوا	در	ش��هر	کابل،	جان	5	

میلیون	نفر	را	تهدید	می	کند.	

عبدالول��ی	مدقق	معیین	پالیس��ی	و	روابط	بین	الملل��ی	ادارۀ	ملی	
حفاظت	محیط	زیست	می	گوید	که	در	اثر	موجودیت	ذرات	معلق	
در	هوای	ش��هرکابل،	ساالنه	به	طور	اوسط	2300	نفر	جان	های	خود	
را	از	دس��ت	می	دهن��د	و	4	ملیارد	افغانی	را	بخاط��ر	تداوی	امراض	

ناشی	از	آلودگی	هوا،	هزینه	می	کنند.2

آق��ای	مدقق	در	مورد	وضعیت	آلوده	گی	هوا	درکابل	می	گوید:	
»در	هوایی	که	فعال	درشهر	کابل	ما	تنفس	می	کنیم،	ذرات	معلق	بنام	
پی	ایم	تین	زیاد	وجود	دارد«.		به	گفته	ی	وی،	بر	اس��اس	مطالعاتی	
که		صورت	گرفته،		نش��ان	میدهد	که	43	درصد	همین	ذرات	معلق	
از	موجودیت	جاده	ها	و	سرکهای	خراب	است،	31	درصدآلودهگی
داخلمنازالزاثردودهایآشپزخانه،	12	درصد	آلودگی	از	موجودیت	
داش	های	خشت	پزی	در	حومه	شهر	و	هشت	درصد	هم	از	و	سایط	

کهنه	و	دیزلی	است.3

اس��تفاده	از	ذغ��ال	س��نگ	و	تیل	ه��ای	بی	کیفیت،	س��رک	ها	و	
کوچه	های	خاکی،	نبود	سیس��تم	کاناالزیسیون،	کثرت	عراده	جات	
عامل	عمده	آلودگی	محیط	زیس��ت	در	کابل	به	ش��مار	می	رود.	به	
گزارش	نیویارک	تایمز،	در	بررسی	بانک	توسعه	آسیایی	آمده	که	
میزان	آلودگی	هوا	در	کابل	به	600	هزار	مورد	اضافی	حمله	اس��ما	
منجر	می	ش��ود	و	در	کل	ساالنه	حدود	2287	تن	از	باشندگان	کابل	

در	اثر	بیماری	های	ناشی	از	آلودگی	هوا	جان	می	سپارند.	

1. روزنامه هشت صبح، زباله ها به موقع جمع آوری گردد- نشرشده به تاریخ 4 
جوزا 1390- برگرفته شده به تاریخ 4 دلو 1392 از سایت این روزنامه. با این 

آدرس:
http://8am.af/oldsite.php?option=com =19507:1390

2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان- کارگاه حقوق بشر و محیط زیست، 
این  سایت  از   1392 دلو  ماه  در  شده  برگرفته   -1392 جدی  در  شده  نشر 

کمیسیون، با این آدرس:
 http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/2317

3. رادیو آشنا صدای امریکا- نگرانی از وضعیت آلودگی هوا در کابل. نشر شده به 
تاریخ 13 دلو 1391 برگرفته شده 28 جدی 92، از سایت این رسانه. 

http://www.darivoa.com/content/afghanistan-weather-
waters/1595542.html

به	این	ترتیب	طبق	گزارش	این	روزنامه	تلفات	مردم	ملکی	ناشی	
از	آلودگی	هوا	تنها	در	شهر	کابل	دو	برابر	میزان	مرگ	و	میر	آن	ها	
در	جنگ	ها	می	باشد	که	در	سال	گذشته	در	سراسر	کشور	به	1,400	

تن	رسیده	بود.4

محم��د	کاظم	همای��ون،	رییس	پالن	اداره	حفظ	محیط	زیس��ت	
افغانس��تان	می	گوید	ک��ه	اگر	در	زمینه	جلوگی��ری	از	آلودگی	هوا	
توج��ه	اساس��ی	صورت	نگیرد،	ای��ن	معضل	به	ی��ک	فاجعه	تبدیل	
خواهد	ش��د.	وی	می	گوید:	»فقر	یکی	از	مشکالت	عمده	ماست.	به	
این	دلیل	مردم	در	فصل	سرما	از	انرژی	های	فسیلی	مثل	ذغال	سنگ	
استفاده	می	کنند.	در	صورتی	که	دولت	قیمت	گاز	را	کاهش	دهد،	

یکی	از	راهکارهای	خوب	می	تواند	باشد."5

اگر	چش��م	انداز	جهانی	به	مس��ایل	محیط	زیس��ت	داشته	باشیم،	
دیده	می	ش��ود	که	مش��کالت	زیس��ت	محیطی،	در	چند	دهه	اخیر،	
به	یک	معضل	جهانی	تبدیل	ش��ده	اس��ت.	دوعامل	عمده	در	مختل	
ش��دن	محیط	زیست	نقش	اساسی	دارد.	یکی	عامل	طبیعی	و	اقلمی	
مانند	گرم	ش��دن	زمین	و	ته	نشس��تن	آب	ها،	و	عامل	دوم	که	خود	
انسان	ها	در	آن	نقش	دارند	مانند:	قطع	جنگالت،	صنعتی	شدن	دنیا	و	
ازدی��اد	فابریکه	و	کارخانه	جات	که	باعث	تولید	دود	و	کاربن	دای	
اکساید	می	گردد.	کشورهای	توسعه	یافته	تا	حدودی	در	جلوگیری	
از	مختل	ش��دن	محیط	زیس��ت	تالش	کرده	و	هزینه	های	را	در	این	
راستا	س��رمایه	گزاری	نموده	اند.	اما	در	کش��ورهای	مثل	افغانستان	
که	از	امکان��ات	کمتری	برخوردار	اند،	وضعیت	محیط	زیس��ت	با	

گذشت	هرروز،	بیشتر	نگران	کننده	می	شود.		

4. رادیو دویچه ویله- خطرهای جدی آلودگی هوا در شهر کابل- نشر شده در 
جنوری 2013- برگرفته شده، فبروری 2014 از سایت این رسانه.

 http://www.dw.de//a-16564787
5. رادیو دویچه ویله:

http://www.dw.de//a-16564787
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آموزش	)تعلیم	و	ترتبیه(	زیربنای	فکری	یک	جامعه	را	تش��کیل	
می	دهد.	رش��د	و	انکشاف	یک	جامعه،	ارتباط	مستقیم	با	چگونگی	
وضعیت	تعلیم	و	تربیه	و	نظام	آموزشی	دارد.		برخوردار	بودن	اطفال	
و	ش��هروندان	از	حق	تعلیم	و	تربیه	تضمین	کننده	توس��عه	و	آگاهی	
جامعه	می	باشد.	دسترس��ی	به	تعلیم	و	تربیه	حق	هر	فرد	می	باشد	که	

می	توانند	از	آن	برخوردار	شوند.	

براس��اس	اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر،	هرکس	ح��ق	دارد	که	از	
آموزش	و	پرورش	بهره	مند	ش��ود.	در	ماده	بیس��ت	و	ششم	اعالمیه	
جهان��ی	حقوق	بش��ر	آمده	اس��ت:	»آم��وزش	و	پ��رورش	الاقل	تا	
حدودی	که	مربوط	به	تعلیمات	ابتدایی	و	اساس��ی	است	باید	مجانی	
باش��د«.1	قانون	اساسی	افغانس��تان	صراحت	دارد	که	تعلیم	حق	تمام	
افغانس��تان	است.	در	ماده	چهل	و	سوم	قانون	اساسی	افغانستان	آمده	
اس��ت	که	دولت	مکلف	اس��ت	به	منظور	تعمیم	متوازن	معارف	در	
تمام	افغانستان،	تأمین	تعلیمات	متوسطه	اجباری،	پروگرام	های	مؤثر	

طرح	و	تطبیق	نماید«.2	

مطاب��ق	میثاق	بین	المللی	حقوق	اقتص��ادی،	اجتماعی	و	فرهنگی؛	
کش��ورهای	طرف	این	میثاق،	حق	هرکس	را	به	آموزش	و	پرورش	
به	رسمیت	می	شناس��د.	در	بند	دوم	ماده	س��یزدهم	این	میثاق	آمده	
است	که	آموزش	و	پرورش	ابتدایی	باید	اجباری	باشد	و	رایگان	در	
دس��ترس	عموم	قرار	گیرد.3	هم	چنین	ماده	های	28	و	29	کنوانسیون	
حق��وق	اطفال،	روی	تعلیم	و	تربیه	اطفال	تأکید	نموده	و	دولت	ها	را	
مکلف	دانسته	اس��ت	تا	زمینه	های	آموزشی	را	تا	حدی	امکان	برای	

اطفال	فراهم	سازد.4

اگ��ر	وضعیت	تعلی��م	و	تربی��ه	را	در	افغانس��تان	بررس��ی	کنیم،	
دیده	می	ش��ود	که	در	مقایس��ه	با	سایر	کش��ورها	از	نگاه	کیفیت	و	
سهولت	های	آموزشی،	در	سطح	پائین	قرار	دارد.افغانستان	از	شمار	

1. اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948- از نشرات کمیسیون 
حقوق بشرافغانستان، ص. 7

از نشرات کمیسیون مستقل نظارت  افغانستان، چاپ 1390،  اساسی  قانون   .2
برتطبیق قانون اساسی. ص 23

3. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، مصوب 16 دسامبر 1966، از 
نشرات کمیسیون حقوق بشر، ص7

کمیسیون  نشرات  از   ،1989 نوامبر   20 مصوب  اطفال،  حقوق  کنوانیسیون   .4
حقوق بشر 17

کشورهایی	است	با	پایینترین	درجه	سواد	و	مشکالت	بزرگی	را	در	
بخش	مع��ارف	تجربه	می	کند.	در	یک	ده��ه	ی	اخیر،	بودجه	هایی	
زیادی	در	راس��تای	تقویه	معارف	افغانس��تان	به	مصرف	رس��یده	و	
نهادهای��ی	مختلف	ملی	و	بین	المللی	در	این	راس��تا	فعالیت	داش��ته	
اند.	از	اینکه		افغانس��تان	کشوری	پس	از	جنگ	محسوب	می	شود،	
مس��تلزم	حمایت	ها	و	تقویه	هایی	بیشتر	در	زمینه	آموزش	و	پرورش	
می	باش��د.	هرچند	تالش	هایی	برای	بهبودی	اوضاع	و	نظام	آموزشی	
از	سوی	نهادهایی	مسوول	صورت	گرفته	است،	با	آنهم	این	کشور	
از	ن��گاه	تعلی��م	و	تربیه	در	وضعیت	خوبی	قرار	ن��دارد.	بربنیاد	آمار	
وزارت	کار	و	امور	اجتماعی،	در	افغانس��تان	در	حال	حاضر	بیش	از	

6	میلیون	طفل	از	حق	آموزش	محروم	اند.	

دسترسی به آموزش
افغانستان	از	جمله	کشورهایی	است	که	رشد	نفوس	روز	افزون	را	
دارا	می	باشد.	بدین	لحاظ	با	گذشت	هر	سال	تقاضاها	برای	شمولیت	
در	مکاتب	بیش��تر	گردیده	و	الزم	اس��ت	تا	توجه	اساسی	در	زمینه	
توس��عه	مراکز	آموزشی	و		ساخت	و	ساز	مکاتب	و	افزایش	معلمان	
ص��ورت	گیرد،	تا	زمینه	دسترس��ی	به	تعلیم	و	تربی��ه	برای	اطفال	و	
ش��هروندان	فراهم	گردد.	قرار	آمار	هایی	ارایه	شده	از	سوی	وزارت	
معارف،	سطح	جذب	مکاتب	در	سال	90	به	یک	میلیون	تن	رسیده	
است.	امان	اهلل	ایمان	سخنگوی	وزارت	معارف	می	گوید:	»	درسال	
)1390(حدود	14	هزار	مکتب	در	سراس��ر	افغانستان	فعال	بودند	که	
در	ای��ن	مکاتب	8	میلیون	و	یکصد	هزار	ش��اگرد	ک��ه	38	در	صد	
ش��ان	را	دختران	تشکیل	می	دادند	وجود	داش��تند،	که	آنها	را	175	
هزار	آموزگار	آموزش	می	دادند	و	36	درصد	شان	معلمین	مسلکی	
بودند،	اما	در	س��ال	)1391(	در	افغانس��تان	حدود	9/5	میلیون	متعلم	
داری��م	که	چهار		میلیون		ش��ان	را	دختران	تش��کیل	می	دهند	که	از	
طری��ق	190	هزار	آم��وزگار	در	16	هزار	مکتب	مش��غول	آموزش	
ان��د.	در	ح��ال	حاضر		نصف	ملعمین	مس��لکی	هس��تند	که	حداقل	
تعلیمات	یک	معلم	مسلکی	چهارده	پاس	است	و	برای	بقیه	معلمین	
تعلیمات	ادامه	دارد	و	س��االنه	در	ح��دود	10	الی	12		درصد	تعداد	
معلمان	مس��لکی		باالمیرود«.5	این	رقم	نشان	می	دهد	که	تا	چند	سال	

5. سایت دویچویله- معارف افغانستان به روایت آمار. نشرشده به تاریخ 18نوامبر 
2011- برگرفته شده 10 جدی 92 با این آدرس: 

http://www.dw.de/%D9%85% a-15542426

بخش ششم
حق آموزش و پرورش)تعلیم و تربیت(
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آینده	احتمال	می	رود	که	مش��کل	کمبود	معلم	در	سطح	قریه	جات	
و	مح��الت	حل	گردد.	این	درحالیس��ت	که	به	گفت��ه	مقامات	این	
وزارت،	در	سال	2001	در	سراسر	افغانستان	3400	مکتب	فعال	بود	
که	در	این	مکاتب	یک	میلیون	ش��اگرد	را	20	هزار	اس��تاد	تدریس	

می	کردند.

	باگذش��ت	هر	س��ال	تعداد	متقاضیان	برای	ش��مولیت	در	مکتب	
بیش��تر	می	گردد،	با	این	حال	مقامات	وزارت	معارف	می	گویند	که	
این	وزارت	در	تالش	اس��ت	تا	همه	ساله،	مطابق	نیازمندی	ها	سطح	
مکاتب	را	ارتقا	بخش��د	تا	زمینه	گنجایش	برای	این	متقاضیان	فراهم	

گردد.	

	بر	اساس	گزارش	وزارت	معارف،	در	سال	1391	حدود	274	باب	
مکتب	ابتدائیه	به	متوسطه	و	
305	باب	متوسطه	به	سطح	
لیس��ه	ارتقا	یافته	است.		بر	
اس��اس	تحقیق	حاضر،	در	
بی��ش	 	91 و	 	90 س��الهای	
از	60	درصد	از	اش��تراک	
کننده	گان	گفته	اند	که	در	
قریه	ش��ان،	لیسه	)از	صنف	
10	الی	12(	وجود	دارد.

ایجاد	و	توسعه	مکاتب	 	
مس��ایلی	 از	 خصوص��ی	
دیگریست	که	در	افغانستان	
رشد	چش��م	گیر	را	داشته	
اند.	به	گفته	ی	مس��وولین	
درحال	 مع��ارف،	 وزارت	

حاض��ر	ح��دود	500	مکتب	
افغانس��تان	 در	 خصوص��ی	
فعالی��ت	می	کنند	و	یک	صد	
ه��زار	دان��ش	آم��وز	در	این	
مکاتب	درس	می	خوانند.	اما،	
درس	خوان��دن	در	مکات��ب	
به	مرات��ب	کم	هزینه	 دولتی	
بیش��تر	خانواده	ها	 و	 می	باشد	
اطف��ال	ش��ان	را	ب��ه	مکاتب	

دولتی	شامل	می	کنند.	

یافته	ه��ای	تحقی��ق	حاضر	
نش��ان	می	ده��د	ک��ه	حدود	
98	درص��د	از	ش��اگردان،	به	

مکتب	دولتی	می	روند.

تعمیر مکاتب: 
نب��ود	تعمیر	مکات��ب	یکی	از	چالش	های	اساس��ی	ب��رای	دانش	
آموزان	به	ش��مار	می	رود	که	تعداد	زیادی	از	شاگردان	مکتب،	در	

زیر	خیمه	ها	و	فضای	باز	و	محیط	نامناسب	درس	می	خوانند.	

وزارت	معارف	در	تازه	ترین	اعالم	ش��ان	گفته	اند	که	حدود	50	
درصد	از	مکاتب	افغانستان	ساختمان	ندارد.		

در	تحقیق	حاضر	در	س��ال	1390	حدود	83	درصد	و	در	سال	90	
حدود	88	درصد	از	مصاحبه	کننده	گان	)دختر	و	پسر(	گفته	اند	که	

در	مکتبی	که	درس	می	خوانند،	داری	ساختمان	می	باشند.	

سایر	ش��ان	گفته	اند	که	در	مسجد،	فضای	باز،	خانه	کرایی	یا	در	
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خیم��ه	درس	می	خوانن��د.		نمودار	زیر	درصدی	این	ارقام	را	نش��ان	
می	دهد:	

چالش های عمده درسی
	کمبود	کتاب	و	مش��کالت	تایپی	و	امالیی	در	چاپ	آن،	کیفیت	
پائین	مطالب	کتاب	های	درس��ی،	میتود	های	کالسیک	و	غیر	مؤثر،	
نبود	البراتوار	ها،	نبود	وسایل	مجهز	تدریس	و	عدم	تسلسل	منطقی	
در	محتوای	مضامین	درس��ی	از	جمله	مشکالت	اساسی،	در	عرصه	
تس��هیالت		و	کیفیت	آموزشی	به	ش��مار	می	رود.	بر	اساس	تحقیق	
حاض��ر،	در	س��ال	1390	ح��دود	37	درصد	و	در	س��ال	91	حدود	

اش��تراک	 درصد،	 	27
کننده	گان،	دلیل	ترک	
مکتب	اطفال	ش��ان	را	
کیفی��ت	پائین	تعلیم	و	
که	 اند	 خوان��ده	 تربیه	
ام��ر	خیلی	 ی��ک	 این	
نگران	کننده	می	باشد.	
وزارت	 سخنگوی	 اما	
که		 می	گویند	 معارف	
متعلمین	ازیک	نصاب	
ومؤثر	 بسیارپاس��خگو	
می	بینن��د.	 آم��وزش	
مس��وولین	 هم	چنی��ن	
وزارت	معارف	کشور	
کتابه��ای	 چ��اپ	 از	

جدید	توس��ط	ای��ن	وزارت،	س��خن	می	گویند.	بر	بنی��اد	گفته	های	
سخنگوی	وزارت	معارف،	در	سال	1391	این	وزارت	در	حدود	48	

میلیون	جلد	کتاب	جدید	داش��ته	که	شاگردان	هیچ	مشکلی	از	نظر	
کتاب	نخواهند	داش��ت.	فاصله	راه	از	معضله	های	دیگری	به	ش��مار	
می	رود	که	شماری	از	شاگردان	ناگزیر	راه	های	پرپیچ	و	خم	را	طی	
کنند	تا	به	مکتب	برسند.	شرایط	سخت	جوی	و	نبود	امکانات	نقلیه،	
رفت	و	آمد	را	برای	شاگردان	دش��وار	می	سازد.	نمودار	زیر	فاصله	

راه	را	به	صورت	یک	طرفه،	الی	مکتب	نشان	می	دهد:	
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ترک مکتب: 
ش��ماری	از	ش��اگردان	در	جریان	مکتب،	بنا	ب��ه	دالیل	مختلف	
مکتب	را	ترک	می	کنند.	بررس��ی	های	تحقیق	حاضر	نشان	می	دهد	
که	بیش	از	50	درصد	اطفالی	که	مکتب	را	ترک	کرده	اند	در	دوره	
لیس��ه	بوده	اند.	عمدتا	ش��اگردانی	که	به	دوره	لیسه	)صنف	10	الی	

12(	می	رسند،	سن	هجده	سالگی	را	تکمیل	می	کنند.	

معموال	دخترانی	که	در	این	دوره	می	رسند،		بنا	به	دالیل	فرهنگی	
اغلب	خانواده	ها	مانع	ادامه	تحصیل	ش��ان	می	ش��وند	یا	هم	ازدواج	
می	کنن��د	که	ازدواج	یک��ی	از	دالیل	ترک	مکتب	ب��رای	دختران	

شمرده	می	شود.	

دلیل	دیگری	که	باعث	ترک	مکت��ب	دختران	می	گردد،	تهدید	
طالبان	می	باش��د.	در	بعضی	مناطق	ناامن	افغانستان،	دختران	به	دلیل	

تهدی��د	طالبان	نمی	توانند	
ب��ه	مکتب	بروند	ویا	در	
س��نن	نوجوانی،	مکتب	
می	کنن��د.	 ت��رک	 را	
به	 	، پس��ران	هم	چنی��ن	
دلیل	فق��ر	اقتصادی،	به	
مهاجرت	 و	 کارگ��ری	
طوریکه	 می	آورند.	 رو	
در		اشتراک	کننده	گان	
ای��ن	تحقی��ق،	دالی��ل	
جمل��ه،	 از	 متع��ددی	
و	 تعلیم	 پائی��ن	 کیفیت	
تربی��ه،	فق��ر	اقتصادی،	
ازدواج،	دور	بودن	راه،	
نبود	معلم	اناث،	شرایط	
خراب	مکتب	و	غیره	را	

برای	ترک	مکتب	ش��ان،	یاد	
کرده	اند.	

در	نم��ودار	رو	به	رو	اطفال	
دختر	و	پس��ر	به	طور	مشترک	
گرفته	ش��ده	اس��ت،	که	دلیل	
ترک	مکتب	را	در	س��ال	91	

نشان	می	دهد:

پائین بودن معاشات و بی 
سرپناهی معلمین

پائین	ب��ودن	معاش	معلمین	
یک��ی	از	مش��کالت	اصلی	به	
اف��زون	و	بلند	رفتن	نرخ	مواد	اولیه	و	ش��مارمی	رود.	با	قیمتی	روز	

کرایه	خانه،	معاش��اتی	را	که	معلمین	دریاف��ت	می	کنند،	نمی	تواند	
مص��ارف	فامیل	و	کرایه	خانه	ش��ان	را	کفایت	نمای��د.	اما	وزارت	
معارف	می	گوید	که	همه	معلمین	ش��امل	سیس��تم	رتب	و	معاشات	
ش��ده	اند	که	نسبت	به	گذش��ته	از	معاش	خوبتری	برخوردار	هستند.	
ولی	ب��ا	این	حال	هنوز	هم	معلمین	در	افغانس��تان	از	نگاه	اقتصادی،	
به	یک��ی	از	فقیرترین	طبقات	اجتماعی	تعلق	دارند.بی	س��رپناهی	و	
نداش��تن	خانه،	یکی	از	مش��کالت	دیگر	معلمین	به	ش��مار	می	رود.	
س��خنگوی	وزارت	مع��ارف	می	گوید	ک��ه	ای��ن	وزارت،	بخاطر	
رسیدگی	به	مشکل	بی	س��رپناهی	معلمین	کارکردهایی	را	داشته	و	
در	دهسال	گذشته	برای	51	هزار	معلم	نمره	های	رهایشی	در	والیات	
مختلف	توزیع	کرده	است	و	به	گفته	سخنگوی	این	وزارت،	تا	سال	
1391	حدود	20	هزار	نمره	دیگر	نیز	در	اختیار	استادان	قرار	خواهد	
گرفت.	با	وج��ود	این،	120	هزار	معلم	بی	س��رپناه	دیگر	در	انتظار	

توزیع	نمره	بسر	می	برند.1

1. همان
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ناامنی
امنیت	یکی	از	مس��ایل	اساسی	برای	تمام	شهروندان	به	ویژه	برای	
کودکان	می	باشد.	نبود	امنیت	در	مسیر	راه	های	مکتب	و	به	طورعموم	
در	سطح	قریه	یا	ولسوالی	باعث	می	شود	که	اطفال	از	این	حق	مسلم	
ش��ان	محروم	شوند.	نبود	امنیت	ممکن	اس��ت	که	زندگی	اطفال	را	
تهدید	کند.	مس��موم	ش��دن	ش��اگردان	مکاتب،	می	تواند	یکی	از	
تهدید	هایی	جدی	برای	اطفال	باش��د.	در	برخ��ی	موارد	نبود	امنیت	
حتا	منجر	به	مسدود	شدن	مکاتب	می	گردد.	امان	اهلل	ایمانسخنگوی	
وزارت	معارف	می	گوید	که	در	سال	1390	حدود	530	باب	مکتب	
در	سراس��ر	کشور،	مسدود	بود	که	نزدیک	به	400	هزار	شاگرد	این	
مکاتب	از	رفتن	به	مکتب	محروم	بودند.		اما	در	حال	حاضر	)س��ال	
1391(	حدود	401	باب	مکتب	در	جنوب	کش��ور	مس��دود	است	و	

بقیه	شان	بازکشایی	شده	است.1

یک��ی	از	چالش	ه��ای	دیگ��ری	را	که	ن��ا	امنی	ایج��اد	می	کند،	
مح��دود	س��اختن	زمین��ه	فعالیت	برای	آم��وزگاران	زن	می	باش��د.	
کمبود	آموزگاران	زن	در	مناطق	نا	امن	یکی	از	مش��کالت	اساسی	
به	ش��مار	می	رود	که	گاهی	منجر	به	ترک	مکتب	برخی	ش��اگردان	
اناث	می	گردد.	بررس��ی	های	نظارت	ساحوی	حقوق	بشر	نشان	داده	
است	که	در	سال	1390،	حدود	17	درصد	اطفال	دختر،	دلیل	ترک	
	مکتب	ش��ان	را	نبود	معلم	زن	دانس��ته	اند.	در	همین	حال	سخنگوی	

میزان   10 تاریخ  به  رسانه،  این  رسمی  سایت  از  شده  برگرفته  دری،  رادیو   .1
/http://dari.irib.ir  :1392 با این آدرس

	وزارت	معارف،کمبود	معلمین	زن	را	در	بعضی	والیات،	ناش��ی	از	
	عدم	امنیت	دانس��ته	می	گوید	:»ما	در	200	ولسوالی	از	412	ولسوالی	
کش��ور،	باالتر	از	صنف	دهم	برای	اناث	نداریم.	در	212	ولس��والی	
م��ا	اصال	معلم	مس��لکی	اناث	نداریم	که	چالش	عمده	یی	اس��ت	و	

معارف	ما	را	غیر	متوازن	ساخته	است.«2

بودجه
بودجه	یک	امر	الزمی	برای	انکشاف	و	توسعه	هر	اداره	محسوب	
می	ش��ود.	توسعه	و	سهولت	های	آموزشی،	عالوه	از	مدیریت	سالم،	
به	بودجه	کافی	نیز	بس��تگی	دارد.	در	افغانس��تان	دیده	می	ش��ود	که	
مس��وولین	نتوانسته	اند،	س��هولت	ها	و	امکانات	الزم	آموزشی	را	در	
اختیار	ش��اگردان	ق��رار	دهند	که	یکی	از	دالیل	عمده	آن	نداش��تن	
بودجه	کافی	است.	به	گفته	سخنگوی	وزارت	معارف،	این	وزارت	
در	س��ال	2011	ح��دود	400	میلیون	دال��ر	بودجه	داش��ته	که	166	
میلیون	دالر	آن	بودجه	انکش��افی	اس��ت.	سخنگوی	وزارت	معارف	
می	گوی��د	که	با	این	بودجه	آنها	برای	هر	ش��اگرد	ح��دود	70	دالر	
هزینه	می	کنند،	اما	در	امریکا	برای	یک	شاگرد	ساالنه	20	هزار	دالر	
مصرف	می	شود،	در	کشور	های	عربی	و	اروپا	7000	دالر،	در	ترکیه	
1200	دالر	و	در	کش��ور	های	منطقه	حدود	300	دالر	برای	هرشاگرد	

هزینه	می	شود.3

2. همان
3. همان
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1. اولویت ها:
اصوالً	همه	حقوق	ش��هروندی	و	بش��ری	برای	تمام	ش��هروندان	
بای��د	تأمین	ش��ود	و	نیازمندی	های	آنان	برآورده	ش��ود.	اما	از	آنجا	
که	تأمین	این	حق��وق	با	چالش	های	فراوان��ی	مواجه	اند،	هرکس،	
نظر	به	نیازمندی	های	خود	و	حساس��یت	این	حقوق	برای	شان،	میان	
آن	ها	اولویت	بندی	می	کند.	این	اولویت	بندی	ها	هم	نش��ان	دهنده	
وضعیت	کلی	حقوق	بشر	در	جامعه	است،	و	هم	بیانگر	اساسی	ترین	
خواست	ها	و	نیازمندی	شهروندان	در	عرصه	حقوق	بشر	می	باشد.	

کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	هرس��اله،	ضمن	بررسی	
وضعیت	حق��وق	اقتص��ادی	و	اجتماعی	ش��هروندان،	اولویت	های	
اصلی	آنان	را	نیز	مورد	سوال	قرار	می	دهد.	فرم	های	نظارت	ساحوی	
کمیسیون	اولویت	های	شهروندان	را	در	سه	رده	دسته	بندی	کرده	تا	
براس��اس	آن	اولویت	های	اساسی	هریک	از	پاسخ	دهندگان	در	این	

سه	رده	مشخص	شود.	

از	حاص��ل	مجم��وع	این	اولویت	های	س��ه	گانه،	هری��گ	از	این	
اولویت	ها	به	صورت	کلی	نیز	رده	بندی	ش��ده،	تا	در	مجموع	بدون	
رده	بندی	مش��خص	ش��ود	که	مهم	ترین	اولویت	شهروندان	کدام	
مس��أله	اس��ت.	تش��خیص	این	اولویت	ها	می	تواند	دولت	و	مقامات	
مس��وول	را	برای	طرح	پالیس��ی	ها	و	برنامه	های	مشخص	و	دقیق	در	
عرصه	تأمین	حقوق	بشر	و	نیازمندی	های	شهروندان	کمک	کند.	

براساس	داده	های	س��ال	1390،	عمده	ترین	اولویت	شهروندان،	
کار	بوده	اس��ت	ک��ه	نزدیک	ب��ه	22	درصد	اولویت	کلی	پاس��خ	
دهندگان	فرم	های	نظارت	ساحوی	حقوق	بشر	را	تشکیل	می	دهند.	
این	درحالی	اس��ت	که	در	آمار	س��ال	1391	نی��ز،	کار	با	اختصاص	
23,8	درصد	رقم	کلی	اولویت	ه��ا	به	خود،	اولویت	اولویت	اصلی	

پاسخ	دهندگان	این	فرم	ها	را	تشکیل	می	دهد.	

این	مس��أله	نشان	دهنده	وضع	اسفناک	بی	کاری	و	فقر	در	جامعه	
اس��ت.	بی	کاری	یکی	از	معضالت	اساس��ی	افغانس��تان	اس��ت	که	
متأس��فانه	به	طور	م��داوم	رو	به	افزایش	ب��وده	و	در	حد	یک	بحران	
رس��یده	اس��ت.1		خروج	نیروهای	بین	المللی،	گس��ترش	روزافزون	

1. وضعیت کار و بحران بی کاری و فقر در افغانستان در بخش »حق کار« در این 
گزارش توضیح داده شده است.

ناامنی،	بحران	های	سیاس��ی-انتخاباتی	در	کشور	و	فساد	گسترده	در	
ادارات	بر	عمق	این	بحران	افزوده	است.	

گزارش	قبلی	کمیس��یون	در	زمینه	حق��وق	اقتصادی	و	اجتماعی	
ش��هروندان	نش��ان	می	دهد	ک��ه	در	س��ال	1389،		کار	با	اختصاص	
ح��دود	20	درصد	اولویت	های	ش��هروندان	به	خود،	اولویت	اصلی	

شهروندان	را	تشکیل	می	داده	است.2		

روند	رو	به	افزایش	اولویت	کار	برای	ش��هروندان	نش��ان	دهنده	
بدترش��دن	وضعیت	اقتصادی	ش��هروندان	و	بحران	ب��ی	کاری	در	

افغانستان	است.	

در	داده	های	س��ال	1390،	دسترس��ی	به	خدم��ات	صحی	با	14,5	
درصد،	دسترس��ی	ب��ه	آب	با	11,3	درصد،	م��واد	خوراکه	با	10,3	
درصد	و	آموزش	و	پرورش	با	10,2	درصد	اولویت	ها،	در	رده	های	
بعدی	اولویت	های	ش��هروندان	قرار	دارد.	داده	های	س��ال	1391	نیز	
دسترس��ی	به	خدمات	صح��ی،	آب،	مواد	خوراکه،	مواد	س��وختی	
و	ب��رق	و	آم��وزش	و	پرورش	را	با	اختص��اص	14,3	درصد،	13,2	
درص��د،	9,4	درص��د،	7,1	درصد	و	7	درص��د	اولویت	ها	به	خود،	
در	رده	های	بعدی	اولویت	های	سال	متذکره	قرار	گرفته	است.	بنابر	
آمارهای	س��ال	1389	نیز	دسترس��ی	به	خدمات	صحی،	آموزش	و	
پ��رورش،	آب	و	م��واد	غذایی	به	ترتیب	ب��ا	15,6،	10,5	و	10,4	و	
10,3	درصد	اولویت	ها،	چهار	اولویت	دیگر	ش��هرندان	را	تشکیل	

می	داده	است.3	گراف	صفحه	بعد	این	مسأله	را	نشان	می	دهد.	

چنانچه	در	گراف	صفحه	بعدی	نشان	داده	شده	است،	کار	اصلی	
ترین	اولویت	ش��هروندان	در	سول	س��ال	های	1388	تا	1391	بوده	
است	و	در	سال	1391	نسبت	به	سال	های	قبل	برای	شهروندان	بیشتر	
نیز	ش��ده	است.	دسترس��ی	به	خدمات	صحی	همچنان	در	طول	این	
س��ال	های	اولویت	دوم	ش��هروندان	بوده،	هرچند	که	در	س��ال	های	
اخیر	اندکی	کاهش	داشته	است.	همینطور	اولویت	دسترسی	به	آب	
روند	صعودی	داش��ته	که	بنابر	خشکسالی	های	پیاپی	و	کمبود	منابع	
آبی،	قابل	درک	اس��ت.	جالب	این	اس��ت	ک��ه	آموزش	و	پرورش	
اقتصادی  وضعیت حقوق  افغانستان)1390(.  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون   .2
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نشر  پنجم.  افغانستان-گزارش  در  اجتماعی  و 

افغانستان، ص 87.
3. همان.

بخش هفتم
اولویت ها و امیدواری نسبت به آینده
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اولویت	خود	را	در	سال	1391	نسبت	به	سال	های	قبل	از	دست	داده	
و	به	اولویت	پنجم	فروافتاده	است.	

چنانچه	اشاره	شد،	داده	های	کمیسیون	اولویت	ها	را	برای	هریک	
از	پاس��خ	دهندگان	فرم	های	نظارت	ساحوی	در	سه	اولویت	اصلی	
دس��ته	بندی	کرده	اس��ت	تا	آن	ها	بتوانند	اولویت	ه��ای	اول،	دوم	و	
س��وم	خود	را	تعیین	کنن��د.	از	این	نظر	نیز	کار	ب��رای	40,2	درصد	

پاس��خ	دهندگان	اولویت	اول	بوده	اس��ت.	برای	27,2	درصد	آن	ها	
نیز	دسترسی	به	آب/آب	صحی	اولویت	اول	بوده	است.	پس	از	آن	
ها،	دسترسی	به	خدمات	صحی	برای	8,1	درصد	پاسخ	دهندگان،	و	

امنیت	برای		7,7	درصد	آنان	اولویت	اول	معرفی	شده	است.	

جدول	و	گراف	زیرا	نشان	دهنده	این	مسأله	است:

اولویت کلیاولویت سوماولویت دوماولویت اولاولویت هاشماره

23,8%5,9%24,2%40,2%کار1
13,2%3,4%8,5%27,2%آب	2
14,3%16,9%18,2%8,1%خدمات	صحی3
6,2%5,7%5,3%7,7%امنیت4
9,4%9,1%12,7%6,2%مواد	غذایی5
2,8%3,5%1,8%3,1%سرپناه/	خانه6
7,1%13,8%6,0%2,1%مواد	سوختی/	برق7
5,0%7,7%6,2%1,4%راه	های	مواصالتی8
7,0%14,2%6,0%1,3%آموزش	و	پرورش9
3,4%3,4%5,5%1,2%بازسازی	سیستم	های	آبیاری10
2,5%5,8%1,2%0,7%مبارزه	با	فساد11
3,2%6,7%2,6%0,5%دسترسی	به	عدالت12
0,7%1,2%0,8%0,1%محیط	زیست	سالم13
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0,9%1,8%0,8%0,1%لباس/	کمپل14
0,1%0,1%0,1%0,0%ماین	پاکی15
0,0%0,0%0,0%0,0%سیستم	تخلیه	فاضالب16
0,3%0,9%0,1%0,1%موارد	دیگر17
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2. امیدواری نسبت به آینده:
امی��دواری	ش��هروندان	نس��بت	به	آین��ده	ربط	
مستقیمی	به	وضعیت	فعلی	آنان	و	میزان	دسترسی	
آنان	به	حقوق	بش��ر	در	جریان	چند	سال	گذشته،	
بهب��ود	کیفی��ت	و	مصوونیت	زندگی	آن��ان	و	نیز	
وضعیت	سیاس��ی،	امنیتی	و	اقتصادی	کشور	دارد.	
از	این	رو،	امیدواری	نس��بت	به	آینده	می	تواند	در	
درک	دورنمای	وضعیت	حقوق	بشر	در	کشور	از	

دید	شهروندان	کمک	کند.	

امی��دواری	نس��بت	به	آین��ده	در	دو	س��طح	از	
مخاطبین	فرم	های	نظارت	س��احوی	حقوق	بش��ر	
پرسیده	شده	است؛	یکی	امیدواری	به	آینده	فامیل	
آنان،	و	دیگر	خوش	بینی	نس��بت	به	آینده	کشور.	
داده	های	سال	1390	نشان	می	دهد	که	73,3	درصد	
شهروندان	نس��بت	به	آینده	فامیل	شان	امیدوار	اند	
و	15,9	درصد	این	امیدواری	را	ندارند	و	8	درصد	
آن��ان	نیز	گفته	اند	که	نمی	دانند.	2,8	درصد	نیز	به	

این	سوال	جواب	نداده	اند.	

در	داده	های	س��ال	1391	نیز	نتایج	تقریباً	شبیه	سال	قبل	است.	در	
این	سال	73,1	درصد	به	آینده	فامیل	شان	ابراز	امیدواری	کرده	اند.	
15,4	درصد	نیز	گفته	اند	که	امیدواری	نس��بت	به	آینده	فامیل	شان	
را	از	دست	داده	اند.	8,7	درصد	گفته	اند	که	نمی	دانند	و	2,8	درصد	
نیز	به	سوال	جواب	نداده	اند.	نمودار	زیر	این	مسأله	را	نشان	می	دهد:

اما	شهروندان	نس��بت	به	بهبود	وضعیت	آینده	کشور	خوش	بینی	
کمت��ری	دارند.	بنابر	داده	های	س��ال	1390،		ح��دود	67,9	درصد	
پاسخ	دهندگان	فرم	های	نظارت	ساحوی	حقوق	بشر	نسبت	به	آینده	

کش��ور	ابراز	خوش	بینی	کرده	اند.	این	خوش	بینی	در	س��ال	1391	
حدود	68,8	درصد	بوده	است.	حدود	17,3	درصد	پاسخ	دهندگان	
این	فرم	ها	در	سال	1390	و	16,7	درصد	در	سال	1391	گفته	اند	که	
نس��بت	به	بهبود	آینده	کشور	خوش	بینی	خود	را	از	دست	داده	اند.	
12	و	12,1	درصد	در	این	دو	سال،	نسبت	به	بهبود	آینده	کشور	در	
حال	ابهام	به	سر	می	برند	و	گفته	اند	که	نمی	دانند.	2,8	و	2,9	درصد	

در	این	دو	سال،	نیز	جوابی	به	این	سوال	نداده	اند.	

نم��ودار	باال	ای��ن	موضوع	را	نش��ان	
می	دهد.

به	نظر	می	رس��د	سطح	پایین	تر	خوش	
بینی	نس��بت	به	آینده	کش��ور،	ناشی	از	
گس��ترش	روزاف��زون	ب��ی	کاری،	فقر،	
ناامنی،	بی	ثباتی	و	فساد	باشد.	به	هرحال،	
آمارهای	باال	نشان	می	دهد	که	بین	از	دو	
سوم	شهروندان	نسبت	به	اینده	کشور	در	
سال	های	1390	و	1391	خوش	بین	بوده	

اند.
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حق کار و اشتغال: 
1-	یافته	های	گزارش	حاکی	از	آن	است	که	نرخ	بیکاری	در	افغانستان	باگذشت	هرسال	بیشتر	می	شود،	لذا	دولت	در	این	زمینه	باید	تدابیر	

جدی	و	اساسی	بگیرد	تا	زمینۀ	کار	و	اشتغال	برای	اقشار	مختلف	شهروندان	فراهم	گردد.	
2-	تعداد	زیادی	از	افرادی	که	از	سوی	ارگانهای	دولتی	یا	خصوصی	تحت	آموزش	های	کوتاه	مدت	فنی	و	حرفوی	قرار	گرفته	اند،	پس	
از	ختم	دوره	آموزش��ی،	زمینه	های	شغلی	برای	آنان	فراهم	نبوده	اس��ت.	طرح	های	جامع	به	منظور	ایجاد	فرصت	های	شغلی	برای	این	دسته	

افراد	روی	دست	گرفته	شود.	
3-	کودکان	باکارهای	مختلف	و	ش��اقه	دس��ت	و	پنجه	نرم	می	کنند،	دولت	باید	برای	حمایت	اطفال	کارگر	تدابیر	اساسی	بگیرد	و	یکی	

از	تدابیر	می	تواند،	ایجاد	زمینه	اشتغال	برای	بزرگان	فامیل	باشد	تا	کودکان	مجبور	به	تهیه	مصارف	فامیل	نگردند.	
4-	دولت	باید	قوانین	الزم	را	درمورد	ممنوعیت	وجرم	انگاری	استخدام	واستفاده	اطفال	درکارهای	شاقه	ومضر	به	سالمت	جسمی	وروان	

انان	تصویب	ودرمقام	عمل	با	جدیت	انرا	اعمال	نماید.
5-	زنان	هنوز	هم	با	محدودیت	های	شغلی	مواجه	بوده	و	از	عدم	محیط	مصؤن	کاری	رنج	می	برند،	از	اینرو،	دولت	باید	فرصت	های	شغلی	

را	در	بخش	های	مختلف	با	در	نظر	داشت	ایجاد	فضای	مصؤن	برای	زنان	در	نظر	بگیرد.		
6-	افغانستان	یک	کشورزراعتی	است	و	باید	در	زمینه	رشد	و	انکشاف	زراعت	توجه	اساسی	شود.	یافته	های	این	تحقیق	نشان	می	دهد	که	

بیشتر	مردم	عایدات	شان	از	منبع	غیر	زراعتی	تأمین	می	شود.	

حق مصؤنیت اجتماعی: 
7-	یافته	های	تحقیق	حاضر	نش��ان	می	دهد	که	برخی	کهنس��االن	از	لحاظ	اقتصادی	و	حمایت	های	خانوادگی	در	وضعیت	خوبی	نیستند،	

پیشنهاد	می	شود	که	برای	کهنساالن،	خانه	سالمندان	از	سوی	دولت	ایجاد	گردد.	
8-	آن	عده	کهنساالنی	که	سرپرستی	فامل	را	به	عهده	دارند،	برای	شان	زمینه	های	کاری	مطابق	توان	شان	فراهم	گردد.	

9-	کهن	ساالنی	که	توانایی	کاری	ندارند	و	مسوولیت	فامیل	به	عهده	شان	است	و	یا	بی	سرپرست	است،	باید	از	سوی	دولت	برای	شان	
مساعدت	های	کافی	صورت	گیرد.	

10-	اطفال	خیابانی	و	بی	سرپرست	نیازمند	حمایت	های	اساسی	می	باشند.	پیشنهاد	می	گردد	که		پرورشگاهای	بیشتر	به	منظور	حمایت	از	
اطفال	بی	سرپرست،	از	سوی	دولت	ایجاد	گردد	و	تمام	مصارف	شان	تا	ختم	دوره	مکتب	از	سوی	دولت	پرداخت	شود.	
11-		برای	بازمانده	گان	شهدا،	با	درنظر	داشت	وضعیت	زندگی	و	توانایی	کاری	آنان،	زمینه	های	شغلی	فراهم	شود.	

12-	معاش	فعلی	معلولین	کفایت	زندگی	آنها	را	نمی	کند،	در	قسمت	معاش	آنان	توجه	اساسی	صورت	گیرد	و	هم	چنین	زمینه	های	شغلی	
مطابق	توان	آنان	در	نظر	گرفته	شود.	

13-	در	قسمت	رخصتی	والدی	باید	با	زنانی	که	مستحق	این	رخصتی	اند،	همکاری	صورت	گیرد.	
14-	تصدیق	والدی	از	مس��ایلی	اس��ت	که	کمتر	به	آن	توجه	ش��ده	است،	مس��وولین	باید	برای	خانم	هایی	که	والدت	می	کنند،	تصدیق	

والدی	نیز	بدهند.	

پیشنهادها
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15-	تذکره	تابعیت	حق	هرشهروند	است.	باید	تسهیالتی	را	در	زمینه	دادن	تذکره	تابعیت	فراهم	سازد	تا	هرشخص	مستحق	بتواند	تذکره	
به	دست	بیاورد.	

16-	زندگی	کردن	در	فضای	امن	حق	هر	ش��هروند	اس��ت.	عدم	امنیت	در	شاهراه	ها	از	مس��ایلی	است	که	برخی	مصاحبه	کننده	گان	این	
تحقیق	از	آن	شکایت	داشته	اند.	مسوولین	باید	در	قسمت	ایجاد	امنیت	در	مسیر	راه	ها	توجه	اساسی	داشته	باشند.	

17-	گدایی	از	مشکل	دیگریست	که	در	به	طور	روز	افزون	دیده	می	شود.	گدایان	باید	تفکیک	و	شناسایی	شوند	و	برای	گدایان	مستحق	
تدابیر	اساسی	شغلی	در	نظر	گرفته	شود.	

حق آزادی در ازدواج و تشکیل خانواده:

18.	قانون	منع	خشونت	علیه	زنان	و	نظارت	دقیق	از	اجرای	آن	در	محاکم؛
19.	ایجاد	شعبات	محاکم	فامیلی	در	تمام	والیات؛

20.	از	بین	بردن	سیس��تم	معافیت		از	قانون	و	مجازات	مجرمین	قتل	های	ناموس��ی	و	تجاوزهای	جنس��ی	از	طریق	ایجاد	سیس��تم	نظارت	و	
مدیریت	سیستم	قضائی	کشور	توسط	ستره	محکمه؛

21.	بازنگری	و	اصالح	قوانینی	که	با	حقوق	بشری	زنان	و	به	خصوص	زنان	قربانی	قتل	های	ناموسی	و	تجاوزهای	جنسی	در	مغایرت	قرار	
)CEDAW(سیداو؛	خصوص	به	بشر،	حقوق	المللی	بین	اسناد	و	اساسی	قانون	با	مطابقت	در	دارند،

22.	ایجاد	سهولت	های	قانونی	در	امر	ازدواج	با	از	بین	بردن	رسوم	و	عنعنات	نادرست	مثل	اخذ	طویانه	گزاف	و	موارد	شبیه	به	آن؛
23.	جلوگی��ری	از	ازدواج	ه��ای	اجب��اری،	مصلحتی	و	قبل	از	وقت	و	رعایت	ش��رط	رضایت	در	ازدواج	و	انتخاب	آزادانه	همس��ر	برای	

دختران؛
24.	فراهم	آوری	تسهیالت	الزم	برای	ثبت	و	راجستر	ازدواج	و	طالق	در	سراسر	کشور	و	نظارت	از	اجرای	دقیق	این	امر؛

25.	فرهنگ	سازی	اجتماعی	و	امحای	فرهنگ	خشونت	از	زندگی	خانوادگی	و	اجتماعی	مردم	کشور؛
26.	ترویج	و	تبلیغ	نگرش	انس��انی	نس��بت	به	زنان	برمبنای	برابری	در	ش��أن	و	حیثیت	انس��انی	میان	زن	و	مرد	و	مبارزه	برای	از	بین	بردن	
کلیش��ه	ها	و	باورهای	اهانت	آمیز	و	تحقیر	کننده	نس��بت	به	زنان	توسط	نهادهای	دولتی،	مراکز	آموزشی	و	دانشگاه	ها،	رسانه	های	همگانی	و	

نهادهای	جامعه	مدنی	و	تالش	برای	پرهیز	از	کاربرد	ضرب	المثل	ها	و	گفتارهای	توهین	آمیز	و	ناپسند	نسبت	به	زنان	توسط	مردم؛
27.	تدوین	و	اجرای	یک	سیاست	جنایی،	تقنینی،	قضایی	و	اداری	توسط	دولت	به	خاطر	حمایت،	احیا،	بازتوانی،	جبران	خساره	و	اعاده	

حیثیت	قربانیان	تجاوز	جنسی	و	خانواده	های	آنان؛

حق دسترسی به سطح مناسب زندگی: 
28.	عدم	امنیت	ملکیت	های	ش��خصی،	گاهی	منجر	به	منازعه	های	جدی	شده	است.		مسوولین	باید	از	تصرف	و	غصب	ملکیت	ها	توسط	

زورمندان	جلوگیری	نماید.	
29.	منازعه	های	که	در	قریه	ها	و	محالت،	برای	دعوای	ملکیت	به	وجود	میاید	باید،	از	س��وی	مس��وولین	به	ش��کل	عادالنه	رس��یده	گی	

صورت	بگیرد.	
30.	دولت	باید	موضوع	تسهیل	وتوسعه	اسناد	شرعی	ملکیت	هارا	روی	دست	گیرد.	

31.	آب	آلوده	و	غیر	صحی	از	مش��کالت	اساس��ی	اس��ت.	دولت	باید	در	زمینه	خدمات	آبرسانی	در	ش��هر		و	حفر	چاهای	عمیق	و	حفر	
کاریز	ها	طرح	و	برنامه	های	مشخص	ارایه	نمایند.

32.	توزی��ع	ثروت	ه��ای	ملی	و	ارایه	خدمات	عمومی	برای	تمام	مناطق	و	مردمان	این	س��رزمین	باید	به	صورت	عادالنه	و	بدون	هیچ	گونه	
تبعیض	صورت	گیرد	و	بودجه	کافی	در	برنامه	های	انکشافی	دولت	برای	مناطق	محروم	تر	در	نظر	گرفته	شود.	
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حق صحت: 
33.	کسانیکه	در	روستاهای	دور	دست	قرار	دارند،	دسترسی	شان	به	مراکز	صحی	محدود	است.	ایجاب	می	نماید	که	کلنیک	های	بیشتر	

در	محالت	دوردست	ایجاد	گردد	و	در	قسمت	امکانات	و	تجهیزات	آن		نیز	توجه	شود.	
34.	نبود	داکتران	مجرب	و	متخصص	در	بیش��تر	از	مراکز	صحی	یکی	از	مش��کالتی	است	که	شهروندان	از	آن	شکایت	داشته	اند.	دولت	

باید	در	این	قسمت	توجه	اساسی	نموده	و	در	قسمت	بلند	بردن	کیفیت	صحی	طرح	های	مناسب	روی	دست	گیرد.	
35.	در	این	تحقیق	در	موارد	متعددی	دیده	ش��ده	اس��ت	که	نبود	داکتران	زن	در	بعضی	کلنیک	های	محلی،	باعث	ش��ده	است	که	زنان	با	
وجود	وضعیت	نامناسب	صحی،	از	مراجعه	کردن	به	آن	کلنیک	ها	خود	داری	کرده	اند.	از	اینرو	گماشتن	داکتران	زن	در	مراکز	صحی	که	

در	مناطق	دور	دست	قرار	دارند،	یک	امر	ضروری	است.		
36.		ضمن	نظارت	جدی	ومستمر	ازفعالیت	های	کلینیک	وشفاخانه	های	خصوصی	زمینه	ایجاد	وگسترش	آنرا	سهولت	بخشد.	

37.	کمبود	قابله	های	فنی	و	متخصص	در	مراکز	صحی	والیتی	از	مش��کالت	اساس��ی	به	شمار	می	رود.	این	امر	باعث	می	شود	که	تعدادی	
زنان،	در	هنگام	والدت	با	خطرات	مختلف	مواجه	باش��ند.	بنأ	تعداد	قابله	های	متخصص	باید	بیشتر	شوند	و	در	کلنیک	های	والیتی،	گماشته	

شوند.	
38.	وارد	شدن	دارو	های	بی	کیفیت	عوارض	مختلفی	را	در	پی	داشته	است.	داواها	کنترول	شود	و	از	تطبیق	دواهای	بی	کیفیت	جلوگیری	

گردد.	
39.	بعض��ی	مناطق	نا	امن	و	دور	افتاده	از	خدمات	واکس��ین	محروم	بوده	اند.	خدمات	واکس��ین	در	محالت	ن��ا	امن	و	دور	افتاده	نیز	باید	

تطبیق	شود
40.	افزایش	روز	افزون	معتادین	و	عدم	توجه	به	تداوی	آنان	یک	امر	نگران	کننده	اس��ت.	برنامه	های	اساس��ی	در	مورد	تداوی	معتادین	

باید	روی	دست	گرفته	شود.	
41.	آن	عده	معتادینی	که	تداوی	می	شوند،	باید	زمینه	های	شغلی	برای	شان	فراهم	گردد	تا	دوباره	به	اعتیاد	رو	نیاورند.	

42.	آلودگی	هوا	خصوصا	در	شهرهای	مزدحم	کشور،	زندگی	شهروندان	را	به	شدت	تهدید	می	کند.	در	قسمت	جلوگیری	از	آلودگی	
هوا	و	حفظ	محیط	زیست	باید	برنامه	های	عملی	و	اساسی	طرح	و	تطبیق	گردد.		

43.	اس��تفاده	از	موترهایی	کهنه	و	س��وختاندن	رابر	و	پالستیک	در	هوتل	ها	و	حمام	ها	ایجاد	تشناب	های	سرباز	و...	که	سبب	آلودگی	هوا	
می	گردد	باید	منع	قرار	داده	شود.	

44.	شکارهای	غیر	قانونی	پرنده	ها	و	حیوانات	کوهی	و	قطع	بی	رویه	جنگالت	باید	از	سوی	مسوولین،	با	جدیت	جلوگیری	شود.	

حق آموزش: 
45.	معلمینی	که	در	محالت	و	ولس��والی	ها	تدریس	می	کنند	یک	تعداد	ش��ان	غیر	مسلکی	بوده،	تدریس	و	برخورد	شان	با	شاگردان	غیر	

معیاری	می	باشد.	دولت	باید	در	قسمت	استخدام	معلمین	مسلکی	در	مکاتب	روستاها	توجه	جدی	نماید.	
46.	دولت	باید	در	زمینه	امنیت	معلمین	و	شاگردان	اناث	طرح	مشخص	روی	دست	گیرد.	

47.	کیفیت	درسی	در	مکاتب	باید	بلند	برده	شود	در	قسمت	امال	و	انشاء	کتاب	ها	توجه	صورت	گیرد.	هم	چنین	موضوعات	حقوق	بشری	
شامل	متن	درسی	شود.	

48.	کمبود	کتابها	از	مشکالت	اساسی	است،	باید	کتابها	و	لوازم	درسی	و	تخنیکی	در	مکاتب	به	شکل	عادالنه	توزیع	گردد.	
49.	تعداد	زیادی	از	مکاتب	دارای	س��اختمان	نمی	باش��ند،	باید	در	قس��مت	ساختمان	مکاتب	توجه	اساسی	ش��ود	و	در	مناطقی	که	بیشتر	

شاگرد	دارد	ساختن	مکاتب	بیشتر	در	نظر	گرفته	شود.	
50.	اس��تادان	اناث	باید	بیش��تر	در	مکاتب	اسختدام	ش��وند	تا	دختران	در	محالت	و	روستاها	بدون	احساس	کدام	مشکل	بتوانند	به	مکتب	

بروند.	
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مهاجرین، پناهنده گان، عودت کننده گان و بیجا شده گان: 
51.	مهاجرین	افغان	در	بیشتر	از	کشورها	خصوصا	در	ایران	و	پاکستان،	در	وضعیت	خوبی	قرار	ندارند	و	با	محدودیت	های	جدی	مواجه	
اند.	در	قسمت	وضعیت	مهاجرین	باید	توجه	جدی	صورت	گیرد	و	مهاجرین	افغان	باید	از	حقوق	و	امتیازات	بشری	شان	برخوردار	باشند.	
52.	پناهنده	گانی	که	در	حالت	انتظار	به	س��ر	می	برند	باید	به	وضعیت	آنان	توجه	ش��ود.	بررسی	ها	نشان	می	دهد	که	برخی	پناهنده	گان	در	

کشورهای	مختلف،	چندین	سال	در	حالت	انتظار	به	سر	می	برند	و	سرنوشت	شان	مشخص	نشده	است.	
53.	عودت	کننده	گانی	که	به	کشور	برمی	گردند	سهولت	های	کافی	برای	زندگی	ندارند،	در	قسمت	زمینه	اشتغال	و	کاریابی	برای	آنان	

به	شکل	اساسی	در	نظر	گرفته	شود.	
54.	برای	بیجا	ش��ده	گان	داخلی	تدابیر	اساسی	گرفته	ش��ود	و	شهرک	هایی	مشخص	برای	بیجا	شده	گان	داخلی	ایجاد	و	با	هزینه	کمتر	به	

آنان	داده	شود.	هم	چنین	زمینه	های	شغلی	برای	آنان	در	نظر	گرفته	شود.	
55.	اصل	برابری	و	دوری	از	هرنوع	تبعیض	در	توزیع	و	تخصیص	این	گونه	تسهیالت	رعایت	گردد.	
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• اعالمیه	اس��المی	حقوق	بشر)1990(.	مصوب	اجالس	وزرای	امور	خارجه	س��ازمان	کنفرانس	اسالمی	در	قاهره.	نشر	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بشر	افغانستان.	

• اعالمیه	جهانی	حقوق	بشر)1948(.	مصوب	مجمع	عمومی	سازمان	ملل	متحد.	نشر	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان.	
• اعالمیه	حذف	خشونت	علیه	زنان)1994(.	مصوب	مجمع	عمومی	سازمان	ملل	متحد.	ماده	4.	برگرفته	به	تاریخ	23	ثور	1393	از:	

http://vekalat.info/post/464 

• بی	بی	س��ی	فارس��ی،	38	درصد	مردم	افغانستان	به	خدمات	صحی	دسترسی	ندارند،	نشر	شده	به	تاریخ	19	حمل	1391	برگرفته	شده	به	
تاریخ	20	حوت	1392	از	سایت	این	رسانه،	آدرس:

 http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/04/120407_k02-afghan-health-

• بی	بی	س��ی	فارس��ی،	آیا	افغانستان	بدترین	کشور	برای	کهنساالن	است؟	نش��ر	شده	به	تاریخ	اکتبر	2013،	برگرفته	شده	در	مارچ2014	
از	سایت	این	رسانه:	آدرس:	

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131014_k04_elderly_life_in_afghanistan.
shtml

• بی	بی	سی	فارسی،	گزارش	از	علی	یاور	سلیمی.آدرس:
 http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/05/080530_

• حقوق	بشر	در	افغانستان،	وضعیت	50	هزار	کودک	کارگر	افغان...،	نشر	شده	در	برج	دلو	1390،	برگرفته	شده	در	برج	دلو	1392،	از	
سایت	این	نهاد،	با	این	آدرس:

 http://afghanhumanrights.com/chilren-rights/6418-

• خبرگزرای	بست	باستان-	شهروندان	از	نبود	سیستم	فاضالب	رنج	می	برند،	نشر	شده	به	تاریخ	27	اسد	1390،	برگرفته	شده	27	حوت	
1392	از	سایت	این	رسانه،	آدرس:

 http://bostnews.com/details_dr.php?cid=1&id=516

• دفتر	کمیشنری	عالی	ملل	متحد	برای	حقوق	بشر،	ابعاد	حقوق	بشری	فقر	در	افغانستان،	کابل،	مارچ	2010
• دولت	جمهوری	اسالمی	افغانستان،	استراتیژی	انکشاف	ملی	افغانستان.	نسخه	پی	دی	اف.

• دویچه	ویله	دری:
 http://www.dw.de//a-16564787

• دویچه	ویله	دری:	خطرهای	جدی	آلودگی	هوا	در	ش��هر	کابل-	نش��ر	شده	در	جنوری	2013-	برگرفته	شده،	فبروری	2014	از	سایت	
این	رسانه:

 http://www.dw.de//a-16564787

• دویچویله	دری:	معارف	افغانستان	به	روایت	آمار.	نشرشده	به	تاریخ	18نوامبر	2011-	برگرفته	شده	10	جدی	92	با	این	آدرس:	
http://www.dw.de/%D9%85% a-15542426 

فهرست منابع و رویکردها
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• دویچویله،	دری:	افغانستان	به	هشت	ملیارد	دالر	برای	اعمار	سیستم	کانالیزاسیون	نیازدارد-	منتشر	شده	،	جنوری	2014،	برگرفته	شده،	
اپریل	2014	از	سایت	این	رسانه،	آدرس:

 http://www.dw.de/AF/a-17353546

• دویچویله،	دری:	رابطه	میان	آب	و	توس��عه	اقتصادی	در	افغانس��تان،	منتشر	شده	آپریل	2012،	برگرفته	شده،	آپریل	2014	از	سایت	این	
رسانه:	آدرس:

 http://www.dw.de-/a-16218989

• رادیو	آزادی:	مشکالت	متقاعدین	،	نشر	شده	جدی1390.	برگرفته	شده	از	سایت	این	رسانه:
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